Villa Sol en la Esquina | Kaya Barcadera, El Pueblo 13 &
14, Barcadera
US$ 250 Per nacht, vanaf
Neem contact met ons op voor de up to date beschikbaarheid van deze schitterende villa!
Barcadera - 4 Slaapkamers - 3 Badkamer(s) - Zwembad
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Specificaties
Buurt

Barcadera
Villa Sol en la Esquina |

Adres

Kaya Barcadera, El Pueblo
13 & 14

Slaapkamers

4

Badkamers

3

Zwembad
Zonneterras
Airconditioning in slaapkamers

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 15% Service
Charge en exclusief US$ 5,50 toeristen belasting
per persoon, per nacht.
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Omschrijving
Villa Sol en la Esquina is gelegen op een klif aan het begin van de Scenic Road, bevat een prachtig uitzicht over
het heldere water van de Caraibische zee en biedt u de mogelijk tot huren met wel 9 personen, dankzij het
bijhuis. Zowel het hoofd- als bijhuis zijn ontworpen in een rustgevend mexicaanse stijl, welk gevoel nog meer
versterkt wordt dankzij het grote stuk grond met tropische tuinen. Geniet overdag van de rust bij, of in uw privé
zwembad en houdt 's avonds dit gevoel vast onder de sterrenhemel op één van de dakterassen.
Ervaar de ruimte die de villa van binnen biedt, dankzij de schuif- en harmonicadeuren, welke tevens voor een
naadloze overgang van de moderne inrichting naar ongerepte natuur zorgen. De ruime overdekte terassen
zorgen voor de gezelligheid en intimiteit tijdens uw diner, welke bereid kan worden in een grote en volledig
ingerichte keuken. De voor het zwembad gelegen palapa met panoramisch uitzicht over de zee draagt bij aan
de perfecte afsluiting van uw avond. U kunt van uw nachtrust genieten dankzij de comfortabele bedden en air
conditioning, welke aanwezig zijn in elke slaapkamer.
De grote televisie en snelle Wifi verbinding bieden u de mogelijkheid tot entertainment en contact met de
buitenwereld. Mocht u lokaal contact met de buitenwereld willen; in slechts 10 minuten rijden bevindt u zich in
het centrum van de hoofstad Kralendijk, welke talloze gezellige restaurants en barren bevat van haute cuisine
tot lokale specialiteiten.
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Sunbelt Services
Inclusief in uw reservering:

■

Vervoer van en naar het vliegveld Flamingo Airport,

■

Water en electriciteit, normaal verbruik,

■

Zwembadonderhoud,

■

WIFI,

■

Tussentijdse en eindschoonmaak,

■

Beheerder vanuit Sunbelt is 24 uur per dag bereikbaar,

■

Bonaire Goodiebag bij aankomst in uw accommodatie.

Vraag naar onze boodschappenservice en begin uw vakantie met een gevulde koelkast!
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