SIDE KUMKOY VILLAPARK PRESTIGE

Side, Antalya
Geschikt voor 8 personen: een heerlijk ruime vrijstaande villa in Side, gelegen op een beveiligd park in de
wijk Kumköy op ongeveer 600 meter van de Middellandse Zee.
Deze heerlijk ruime villa ligt op 600 meter loopafstand van het strand. Bij het grote gemeenschappelijke
zwembad (10 * 20) is het ideaal vertoeven op uw strandstoel, maar het is ook geschikt om baantjes te
trekken. Er is een apart kinderbadje aanwezig. Op dit prachtige park heb je vaak het zwembad voor jezelf, dit
omdat er maar 15 villa’s staan in “Villapark Prestige.” De villa (240 m2) met drie etages is zonder meer
ruim en heeft vier slaapkamers. Acht personen kunnen hier prima verblijven met voldoende privacy voor een
ieder. De villa is van alle gemakken voorzien: ruime kamers, airconditioning, een goed uitgeruste keuken,
maar bovenal een ruim dakterras met een fantastisch uitzicht op de bergen en de Middellandse Zee. Op elke
verdieping is een toilet aanwezig en er zijn in totaal twee badkamers. De entree is voorzien van een berging
en een garderobekast. De koele marmeren vloeren zijn heerlijk in de warme zomermaanden. Prijs vanaf 695
EURO per week Wij zijn ervan overtuigd dat je elk jaar terug wilt komen naar deze plek als je één keer
bent geweest. Het bruisende Kumköy ligt één straat verder, hier vind je winkels, supermarkten en
verschillende restaurants. Mocht je liever aan zee vertoeven, dan zijn er verschillende strandtenten waar je
gedurende de dag kan verblijven, met mogelijkheden om strandstoelen te huren. Wil je naar de antieke stad
Side, dan ben je met het openbaar vervoer voor ongeveer één euro binnen 10 minuten achter het amfitheater.
Vanaf de villa is het 3 minuten lopen om de bushaltes van de dolmus-bussen te bereiken, deze kunnen je
zowel naar Side als naar Manavgat brengen. Ben je op zoek naar een ruime accommodatie waar je samen
met je familie of vrienden wilt verblijven, om met elkaar te genieten en Turkije te ontdekken? Kom dan voor
een onvergetelijke vakantie naar “Villapark Prestige”! Aanspreekpunt ter plaatse & veiligheid Ter plaatse
hebben wij 24/7 mensen voor je klaarstaan. Vragen worden binnen 24 uur beantwoord. Wij spreken
Nederlands, Engels, Duits en Turks. Ons bedrijf is al sinds 2001 actief in Turkije en wij hebben kantoren in
Nederland en Turkije. Huur veilig via ons en betaal direct aan de eigenaar. Villapark Prestige wordt goed
onderhouden. De mediterrane tuin is beplant met oleanders, bananenplanten, citrusvruchten en olijfbomen.
Overdag is er een tuinman aanwezig die ook een oogje houdt op de villa’s. Afstanden: Vliegveld Antalya
65 km Side centrum 5 km Manavgat centrum 7 km Kumköy centrum 200 meter Strand 600 meter
Supermarkt 100 meter Activiteiten in de omgeving: Wandelen, winkelen, raften, zeilen, parasailing,
wakeboarden, fietsen, op pad met een quad in de bergen of paardrijden door de bossen van Sorgun. Bezoek
het stuwmeer en de dam, de watervallen van Manavgat of maak een boottocht op zee of de rivier. Ga
barbequen op het strand of laat je verrassen door een uitgebreid Turks ontbijt in de natuur. Gek op
geschiedenis? Bezoek historische plekken: antiek Side, prachtig verborgen Syedra of Perge vlakbij Antalya.
Er is elke dag wel een markt in Manavgat: op maandag en donderdag zijn de grootste weekmarkten daar,
terwijl in Side op zaterdag en dinsdag weekmarkten zijn. Op zoek naar authentieke producten? Bezoek dan
de markt in Ilica op woensdag, hier komen de locale mensen hun producten verkopen. Beschikbaarheid
wordt altijd overlegd met de eigenaar. Betalingen worden altijd verricht aan de eigenaar: huur veilig via
Esmare Turkey.
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Te huur. € 695,00

ALGEMENE INFORMATIE:
Slaapkamers : 4
Badkamers : 2
LAND INFORMATION:
VOORZIENINGEN EN APPARATEN:
Op de residentie:
Bewaking,Buitenzwembad,
Interieur: Gemeubileerd,Koelvriescombinat
ie,Afzuigkap,Magnetron,Oven,Gaskookplaat
,Vaatwasmachine,Wasmachine,Aircondition
ing,
Uitzicht en omgeving: Centrum,Strand,Win
kels,Restaurants,Bergzicht,Zeezicht,
Doel: Permanente bewoning,Vakantie &
Verhuur,

