Üdvözöljük honlapunkon!

Ezúton szeretnénk Önnek betekintést nyújtani nyaralónkba, mely Horvátországban, Zadar
közelében, a csodaszép Privlakában található. A homokos tengerpart a nyaralótól 40 m-re, a
helységközpont 800 m-re található.

Szállás

Az apartman egy konyhából, egy étkezőből, egy nappaliból, 2 hálószobából, 2 fürdőszobából
és egy, a tengerre gyönyörű kilátást nyújtó teraszból áll.

A Nap közvetlenül Önnel szemben nyugszik a tenger felett. Az apartmanhoz egy kertrész
tartozik, külső zuhannyal és egy parkolóhellyel. Minden helyiség padlófűtéssel ellátott,
továbbá 2 beépített klímakészülék gondoskodik a hűtésről és fűtésről.

Privlaka egy kis turisztikai helység, autóval mindössze 15 percre Zadartól. Privlaka közelében
található egy homokból álló félszigeten Nin és a Vir sziget. A megannyi homokos strandot,
hosszú öblök, szép erdőket és utakat mintha csak az üdülés és a kikapcsolódás érdekében
alakították volna ki.

A környék mindent biztosít, amire egy kellemes nyaraláshoz szüksége lehet: üzletek,
éttermek, posta, ambulancia, gyógyszertár és kávézó mind megtalálhatók.

Lakrész

A nappali körülbelül 30 m2. Itt található a teljesen berendezett konyha mellett egy
kényelmes sarokkanapé, mely alváshoz is ideális. A televízió és szatelitvevő, valamint aktív
hangszóró remek szórakozást kínál.

A konyha részletes felszereltsége:

- Hűtő-fagyasztó kombináció
- Mosogatógép
- Elektromos tűzhely – 4 főzőlap
- Edények 12 személy részére állnak rendelkezésre mint fazekak, serpenyők és egyéb konyhai
eszközök
- Kávéfőző
- Mosogató- és törlőrongy szintén rendelkezésre állnak

A nappali felszereltsége:
- nagy és kényelmes kanapé – kétszemélyes alvóhelyként is használható, kanapéasztal
- 94 colos, márkás tévékészülék német csatornákkal

Hálószobák
1. hálószoba

A kényelmes, 14 m2-es hálószobában egy franciaágy található, valamint egy tágas
ruhásszekrény elegendő hellyel a csomagjainak.

2. hálószoba
A második, nagyjából 10 m2-es hálószobában szintén egy franciaágy és egy nagy
ruhásszekrény található.

Terasz / kert
A tágas, 12 m2-es terasz a naplementében kényelmesen eltöltött órákra invitál egy pohár
bor társaságában.

Élvezze a gyönyörű kilátást!

A terasz egy asztallal, valamint 2 karosszékkel, kétszemélyes paddal és egy nagy ernyővel van
felszerelve.

Egy autóparkoló is rendelkezésre áll a kerthelységben.

Fürdő

1. fürdőszoba

A 12 m2 nagyságú fürdőszoba rendelkezik egy védőkorláttal ellátott káddal, egy vécével, és
egy nagy mosdókagylóval, valamint egy mosógéppel.

2. mosdó / WC

A 3 m2-es mosdó egy vécével és egy kisebb hideg-melegvizes mosdókagylóval rendelkezik.

Strandtörölözőt kérjük, hozzon magával!

Elhelyezkedés

A nyaraló Privlakában, Zadartól északra található.

Legközelebbi strand: 40 m, közvetlenül a ház előtt
Legközelebbi szupermarket: 800 m

Auto / bicikli: ajánlott

Itt található útvonaltervező. Kérjük, kattintson a Google-jelre.

Koordináták:
Hosszúság: 44.26211
Szélesség: 15.11307

Útvonal:

Zadart az 1. kijáraton keresztül elhagyni Nin irányába -> Nin -> Privlaka -> a templomnál balra
kanyarodni -> Frizerski Salon irányába, egészen a Koceta étteremig -> ezt követően egyből
jobbra a Put Mulica utcába bekanyarodni, a tenger irányába -> a Put Mulica utcában az
utolsó utcánál jobbra kanyarodni -> itt 2 fehár ház található, az apartman a baloldaliban
található.

Strandok
Legközelebbi strand: 40 m közvetlenül a ház előtt

Árak

Az árak az áfát, ágyneműket, töröklözőket és az autóparkolót tartalmazzák.

Legkevesebb foglalás: 5 nap

Kiegészítő információk

Az ár tartalmazza :
- Vízhasználat (a fűtési időszakban, használattól függően további költségek merülhetnek fel)
- Áramhasználat (a klímaberendezés használata esetén használat alapján 0,45 Euró
kilówattonként)
- Törölközők (1 x nagy + 1x kicsi / személy) és ágynemű

Takarítás: € 40,-- tisztára sepert állapotban való átadás esetén 2 személyre. Minden további
személy esetén + € 10,--

Kaució: € 200,-- a foglalóval együtt fizetendő az utazás előtt 6 héttel. A kaució 5 nappal az
apartman kifogástalan állapotú visszaadását követően kerül visszatérítésre.

Fizetési feltételek:
-40% a foglalásnál
-60% + Kaució: 6 héttel az utazás előtt

Háziállat kérésre!
Kistermetű kutya: € 6,-- naponta
Nagytermetű kutya: € 10,-- naponta

Az áraink irányadó árak. Amennyiben hosszabb ideig kíván tartózkodni, ezek egyed módon
alakíthatók.

Kérjük, ügyelljen az esetlegesen fellépő mellékköltségekre. A bérlési díj csak a megadott
pénznemben (Euró) fizethető.

Extrák

A következő extra szolgáltatásokat kínáljuk:
Extra

Költség

Reptéri transzfer 4 személy részére – Július – Augusztus

€ 50,-- / útvonal

Reptéri transzfer 4 személy részére – további hónapok

€ 40,-- / útvonal

Biciklibérlés

€ 30,-- / hét / személy

Klímaberendezés – használat alapján a kiköltözésnél

€ 0,45 / Kilówatt

Gépjárműbérlés kérés esetén lehetséges.
Csónaktároló kérés esetén lehetséges.

Kiegészítő berendezések :

• 6 szék + 1 asztal a konyhában
• Napozó- és nyugágyak
• Napernyő
• Hűtőtűska és jégaku
• Kiváló minőségű szúnyogháló és zsalugáter a bejárati ajtónál és az ablakoknál

Éttermek

Restaurant & Pizzeria Amico

A mi vendégeink 10% kedvezményt + 1 pálinkát kapnak ajándékba !
(amennyiben az utalványt bemutatják)

Konoba Restaurant

Koceta Restaurant

A vendégeink számára külső zuhanyt is biztosítunk!

A közelben megtalálható :
• Szupermarket Tommy 800 m-re a nyaralótól
• Ambulancia
• Turistainfó
• Gyógyszertár

Szemételszállítás

Minden hétfőn és pénteken ( főszezonban szerdánként is )

Mosógép & televízió szolgáltatás + csatornák
Először nyomja meg az Amiko márkájú távkapcsolón a bal felső piros gombot .

Ezután nyomja meg a Samsung márkájú távkapcsolón a bal felső piros gombot.

És most várjon ameddig megjelenik a kép .
Ezután az Amiko távkapcsolóval tud a csatornák közt váltani.

A parkolóhely ( kérjük ez alapján parkolni ) és a kerthelység

További információk és foglalás esetén a következő elérhetőségen állunk rendelkezésére:
E-Mail: aufnachkroatien@gmail.com

