
Ref: BAHIA DUPLEX BAHIA DUPLEX
EMPURIABRAVA

HUTG-060255

DESCRIPCIÓ

Exclusiu dúplex amb vistes al mar i al canal, recent reformat amb acabats d'alta qualitat i prestacions d'alt standing.
Ubicat a la tercera planta de l'edifici, a 50 metres de la platja. L´allotjament es distribueix en 2 nivells comunicats per
una  escala  interior.  Al  primer  nivell  trobem  un  bany  amb  dutxa  d'hidromassatge,  cuina  equipada  amb
electrodomèstics d'alta gamma que inclouen: nevera, forn, microones, cafetera Nespresso, rentavaixelles, osmosi i
tots els utensilis necessaris per cuinar. Una barra americana de disseny, un sofà llit de 160x190 amb matalàs visc,
l'espai de bugaderia amb rentadora i un petit espai exterior per assecar la roba. Com s'aprecia a les fotos, hi ha
vistes al canal amb els iots i velers més grans i exclusius de la zona (ja que és un canal principal sense pont),
muntanya i la torre de Club Nàutic (és un mirador amb vistes panoràmiques). Sistema de so “SONOS”, smart tv amb
canals satèl·lit. Aire condicionat mode fred / calor. Al segon nivell disposem d'un enorme sofà de pell des del qual
podreu veure les vistes del perfil urbà i la platja, també una smart tv amb canals per satèl·lit, altaveus d'alta gamma,
un llit de 150x190, banyera d'hidromassatge amb diferents tons de llum que de nit faran un ambient romàntic. Espai
de dutxa i  wc separats.  Aire condicionat mode fred/calor.  Oferim als nostres convidats llençols de setí  de 500 fils i
tovalloles  de  cotó  extra  suau.  Places  de  pàrquing  gratuïtes  durant  tot  l´any  just  davant  de  l'edifici.  Comerços,
restaurants, bars, lloguer de barquetes, supermercat, parada de Taxi i parada de Bus a 3 minuts a peu.Roba de llit de
qualitat i tovalloles incloses. Bressol, trona, banyera per a nadó i vigila nadó opcional amb previ avís. No s'admeten
festes.



Dades generals

Tipus d'immoble: Apartament m2: 54
m2 parcel·la: 0 Distància de la platja: 50 mts
Any de construcció: Tipus de piscina:
Vistes: Vista al mar

Característiques

Nombre d'habitacions: 1 Lavabos: 0 Banys amb banyera: 1
Banys amb dutxa: 2 Llits de matrimoni: 1 Llits individuals: 0
Llits amb lliteres: 0 Bressols: 0 Sofàs llits: 1
Tipus de cuina:

Altres característiques

Balcó Accés discapacitats Ascensor

Equipament

Calefacció Aire condicionat Armaris encastats
Equipament de cuina Rentavaixelles Forn
Microones Cafetera Nevera
Rentadora Assecadora Planxa
Cobertura mòbil TV Internet
Wifi gratuït Alarma Aspirador
Torradora Batedora



Temporada Preu Estada mínima

Temporada Verano
23/06/2023 - 25/06/2023
14/07/2023 - 03/09/2023

380,00 € / Dia 7 Nits
7 Nits

Puente Diciembre
06/12/2023 - 09/12/2023 380,00 € / Dia 2 Nits


