Aloj. Rural Independ. Mas Sibils
17248 S´AGARO (Girona)
635.462.122
Web: www.massibils.com
Correo: holidayhousescb@gmail.com

A vivenda de férias chamado ??

Mais Sibils

?? É uma casa típica catalã quinta que data desde 1810, que foi reconstruída

inteiramente em 1990. E totalmente renovado e equipado em 2013 para aluguer. Esta casa tem a singularidade de manter as
características estruturais de uma casa de campo e todas as comodidades de tecnologia e equipamentos modernos. Oferecendo
todas as comodidades que seria de esperar de uma base de casa para as suas férias. A casa realmente tem um charme especial e
harmonia para manter intacta a peças arquitetônicas tanto paredes de pedra, pisos e tetos originais madeira, parquet, etc ??
Juntamente com um gosto requintado para a decoração na qual antiguidades com lâmpadas modernas e pinturas dar um estilo
muito especial e caráter para a mesma mistura. Ele vai surpreender visitas, portanto, tem os detalhes a propriedade para seus
visitantes, e seu grande jardim florido, a sua churrasqueira e sombreada por árvores. Que, em conjunto com um grande pool de 5 x
10 m. Jacuzzi com jatos de água, bolhas e cachoeira. Isso fará com que a sua estadia umas férias inesquecíveis para a família,
amigos e filhos. (Eles têm uma sala totalmente adequada para eles com brinquedos para eles). A casa está equipada tanto para
umas magníficas férias de verão, primavera-outono, com tempo bom e sol. E o inverno, uma vez que está perfeitamente equipado
para viver todo o ano, seja pelo ar condicionado no verão e aquecimento central e lareira no inverno. Significativamente A casa vai
agradar o visitante sua proximidade com o mar e uma das mais belas praias do Costa Brava . ( S ?? Agaró e Conca ) (Cerca de 10
minutos a pé da casa para uma boa caminhada em torno no nível do solo). E também por sua proximidade com o shopping (5
minutos a pé) do S ?? Agaró com as farmácias dos supermercados e lojas. Fazendo com que o uso desnecessário de veículos
para o acesso ao mar. (Nota pelas multidões de legumes de verão e liberdade que as crianças têm acesso a sozinho o mar) A
localização da casa está localizada na área residencial exclusiva de s ?? Agaró < / b>. Situado a poucos quilómetros da cidade de
Noble Sant Feliu de Guixols , a cidade moderna de lazer Playa de Aro e do núcleo histórico de Castillo de Aro . Esta casa é
absolutamente essencial para umas férias agradáveis com a família e amigos, seja para descanso, lazer ou atividades esportivas e
entre vários deles gostaria de salientar todas as actividades relacionadas com o mar, de bicicleta ou de golfe . (Existem 3 campos
nas imediações e um deles tem o estatuto de PGA. ( Caldas de Malavella ). A moradia tem camas para 8 em 4 quartos totalmente
equipados e desenhados tanto para inverno e verão para .

térreo

* Lobby com paredes de pedra leva ao andar térreo da casa e

as escadas de acesso ao primeiro andar e quartos no mesmo. * Nice sala de estar com lareira equipada sofá de couro , TV-DVD e
música. * sala de jantar interior que pode acomodar 8 pessoas. arranjou um belas e esplêndidas cadeiras de mesa de vidro, cercado
por paredes de pedra e tectos em madeira. Fazendo o mesmo lugar ideal para jantares íntimos. * distribuidor de quarto que dá
acesso à cozinha. bonita equipada com modernas pinturas e antiguidades. * Cozinha totalmente equipada com geladeira / freezer,
fogão, forno, microondas , cafeteira, torradeira, espremedor de sumos, adega e máquina de lavar louça. A cozinha tem acesso a um
segundo pátio na parte de trás da casa que dava para a sala de lavandaria e garagem * Grande quarto principal com cama de XXL
(2 x 2 m) com armários grandes e confortáveis, equipados com TV TV e DVD para as estadias mais agradáveis. Isto tem uma casa
de banho privativa de luxo. Este quarto tem a distinção de ter grandes janelas que dão acesso ao jardim e piscina. (Frente da janela).
Oferecendo aos hóspedes a possibilidade de que ao levantar-se ou ao deitar acessado diretamente a partir do quarto para a água da
piscina. À noite você pode ter a mesma iluminação e sua Jacuzzi com velas espalhadas em torno dele trazer momentos
inesquecíveis. * No quintal dos habitantes da casa terá o mesmo * higiene pessoal. * Porch é uma lavandaria e acesso à área de
garagem diretamente da casa, sem ter que ir para fora do mesmo. integrada na habitação, pronto 12 pessoas, ideal para refeições e
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café da manhã todos os dias. Very nice localização com vista para a piscina, jardim e churrasqueira. É um lugar a partir do qual você
pode monitorar todas as atividades que podem tornar as crianças no jardim. (A casa é cercada por muros e cercas vivas de plantas,
sem a possibilidade de que eles podem ir para fora sem controle parental)

< b> EM CIMA

* 3 quartos um grande suíte de casal

com uma grande janela com vista para a área da árvore bonita e casa de banho com TV por satélite e aparelho de som. A suite
também está equipada com aquecimento e AACC. O próximo quarto também é duplo (sem casa de banho) com vista para o jardim.
Também equipado com AACC, aquecendo grande TV, via satélite e DVD. Este é considerado particularmente romântico, quer por
sua lareira, chão em madeira e tectos de madeira antigas. O terceiro quarto (também duplo) Ele é destinado a crianças com
brinquedos e até mesmo detalhes dos mesmos.

Actividades
A casa é particularmente adequada para qualquer atividade relacionada com o mar, praias, golfe e gastronomia.
Ele também é muito adequado para caminhadas, ciclismo e outras atividades ao ar livre.
ATIVIDADES
É uma casa onde pode desfrutar de uma pausa ou diversão para sua proximidade a Playa de Aro e atividades oferecidas pela área
ao ar livre. (Golf, praia, passeios de bicicleta, e todas as possíveis desportos aquáticos).
A casa tem a possibilidade de fazer todos os possíveis esportes aquáticos em um ajuste de 1,5 Km.
Ele também tem 8 excelentes campos de golfe a 30 minutos da casa de aproximadamente destacando o PGA Catalunya. (Em
Caldas de Malavella). Que é listada como a terceira na categoria Europa.
Rotas
Deixe-se ir, a pé ou de bicicleta ao longo das estradas da cidade. Marítimas de rotas costeiras, como o passarelas que ligam as
praias, ou paisagens verdes no campo, onde muitos gostariam de perder. As estradas são adequados para eles sozinhos, em
conjunto ou em grandes grupos. Você também vai encontrar a opção de guiado, onde, além das belas paisagens para contemplar
visitas, você também pode aprender mais sobre a história e as principais atracções da cidade. Uma boa oportunidade para ver Platja
d'Aro, Castell d'Aro e S? Agaró com olhos diferentes.
________________________________________
Atividades aquáticas
Para os amantes, fãs ou interessado em tais atividades, temos uma boa notícia! Temos tudo. Para escolher o que você gosta.
Escolas de vela, catamarã, caiaque ... Aluguer de barcos, Porto Yacht Club d'Aro, etc. Temos também uma grande variedade de
lojas especializadas em mergulho, pesca e vela. Principais especialistas será responsável por aconselhar e ajudá-lo a completar a
sua estadia emoções e aventura. Ambas as pessoas experientes como aprendizes, você pode desfrutar de todas as atividades, uma
vez que a diversidade é destinado a todos a fazer.
________________________________________
Atividades Indoor
Esportes, atividades culturais e de lazer (dia e noite) são aqueles que podem ser realizadas em espaços interiores de Castell-Platja
d'Aro. Na cidade podemos encontrar áreas comerciais ou áreas de lazer, como Parc d'Aro (que inclui várias propostas, tais como
boliche ou cinema). Com o centro de esportes ou ginástica, há também um lugar para os entusiastas do desporto, e não se esqueça
das muitas exposições que podem ser vistos no Castelo Benedormiens. Estas são as propostas que incluem, mas põe a cabeça por
aqui, você vê que há muito mais para todos e para todas as idades.
________________________________________
Atividades ao ar livre
Em Platja d'Aro, damos-lhe muito mais do que praias e enseadas. Também não nos limitamos a só oferecem atividades aquáticas,
porque é uma cidade costeira; antes pelo contrário. A oferta de atividades ao ar livre em Castell-Platja d'Aro é muito grande, como o
nosso rico ambiente natural, com áreas verdes, caminhadas, etc, nos permite apresentar propostas de ciclismo, caminhadas,
percursos marcados, viagens para Les Gavarres e Puig Pinell. Não surpreendentemente, optou-se por um turismo focado em todos
os públicos 365 dias por ano. É hora de começar a apostar por essas atividades divertidas e saudáveis.
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Características
Categoría:

Aloj. Rural Independ. Capacidad:

8+1

Alquiler:

Situación:

En población

Si

Acceso minusválidos: No

Mascotas:

Completa

Aire Acondicionado, Aparcamiento, Balcón, Baño en habitaciones, Barbacoa, Calefacción, Cerca del Mar, Chimenea, Con mascota, Con Piscina,
Decoración esmerada, DVD/Video, Edificio histórico, Especial con niños, Garaje, Internet, Jacuzzi, Jardín, Jardín cerrado, Jardín y Barbacoa,
Mobiliario jardín, Patio, Piscina, Porche cubierto, Pueblo Pintoresco, Terraza, TV en habitaciones, TV en salón, WIFI, Zona verde

A sua proximidade com as praias onde o acesso pode ser realizada em alguns minutos.
Também um ideal para caminhadas ou andar de bicicleta cenário rústico.
A casa fica ao lado das vias verdes.
Um lazer recreativo e ambiente de compras como Playa de Aro é próxima disponível. Com bom ambiente durante todo o ano.
A casa é ideal para relaxar com a família ou amigos.
ele fornece:
Grande jardim.
churrasco
grande piscina
jacusi
solário
alpendre
climitazación em quartos
Internet
tv por satélite
-tv-dvd de música (na sala e quartos)
equipamentos para crianças
Os berços e bebês de vigilância por vídeo.
Equipamento completo na cozinha.
Lençóis e toalhas incluídas.
Atenção na recepção.

Cómo llegar
De Barcelona tomar a auto-estrada AP / direção e saia em Girona Girona direção ao sul Sant Feliu de Guixols.
Cerca de 35 Km. Pegue direção Castillo de Aro e apenas entrar na cidade é o indicador de S'Agaró.
Siga este direcção cerca de 2 km e no caminho certo e caminhar até a casa vai ser.
Localização S'AGARO
O município de Castell - Platja d'Aro e S'Agaró está localizado na área geográfica da Costa Brava, no coração do Mar Mediterrâneo
e pertence à Baix Empordà, na província de Girona, Catalunha. Consiste nas cidades de Castell d'Aro, dentro e Platja d'Aro e
S'Agaró, na costa, estende-se através da extremidade leste do Vall d'Aro, uma estreita planície banhada pelo rio Ridaura localizado
entre as montanhas do sul das colinas Gavarres e da Serra de Cadiretes.
O município tem uma extensão de 21'9 km2 e é limitado a norte até o final de Calonge, a oeste com Santa Cristina d'Aro, ao sul de
Sant Feliu de Guixols e leste, até à costa. Atualmente, a cidade recolhe figura censo de mais de 10.000 pessoas registradas como
residentes. A sede da Câmara Municipal e da sede da polícia local e do escritório de turismo estão no centro de Platja d'Aro.
Uma de suas principais características da cidade é a sua localização em um ponto estratégico do Mediterrâneo:
? GIRONA - 35 km.
? BEIRA - FRANÇA 98 km.
? O Barcelona 106 km.
? MADRID 701 km.
? BILBO - BILBAO 687 km.
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? A CORUÑA 1.186 km.
? LISBOA 1331 km.
? PARIS 1.009 quilômetros
? Bruxelles - Brussel 1305 km.
? O Milan 918 km.
? ROMA 1293 km.
? AMSTERDAM 1520 km.
? FRANKFURT 1.270 quilômetros.
? O Zurique 1006 km.
? Stockolm 2.691 km.
COMO CHEGAR?
Castell - Platja d'Aro e S'Agaró está situado em uma área perto de uma ampla rede de comunicações que facilita o acesso imediato
à população por transporte privado e através da zona de meios de comunicação públicos.
Transporte privado:
? Connexion AP 7-33 Km.
? estrada nacional Connexion N II - 30 km.
? Connexion cross-Catalunha C 25-25 Km Informação catalão Traffic Service.
Tel 012 -. Www.gencat.net/transit
Informações Gerais Tráfego
Tel 900 123 505 -. Www.dgt.es
TRANSPORTE PÚBLICO:
? Trent RENFE
? Caldes de Malavella estação - 18 km.
? estação de GIRONA - 35 km.
? estação BARCELONA - 106 km.
? Estação Perpigna. França - 120 km Informações RENFE.
Tel 902 240 202 -. Www.renfe.es
? Plane
? Girona Costa Brava Airport - 30 km.
? Aeroporto de El Prat. BARCELONA - 115 km.
? AEROPORTO PERPIGNAN. França - 120 km AENA Informações :.
Tel 902 404 704 -. Www.aena.es
? Bus
? Estação de autocarros. GIRONA - 35 km.
? Estação de autocarros. BARCELONA - 106 km.
? Estação de autocarros. Platja d'Aro Informações SARFA:
Tel 30 902 20 25 -. Www.sarfa.com
Linhas em serviço (ida e volta). SARFA:
? Girona - Cassa de la Selva - Platja d'Aro Castell ? - Palafrugell - La Bisbal - Girona
? Girona - La Bisbal d'Empordà - Palafrugell - Platja d'Aro Castell ? - Cassa de la Selva - Girona
? Barcelona - Vidreres - Platja d'Aro - Palafrugell - Estartit
? Terrassa - Sabadell - Granollers - Platja d'Aro - Palafrugell
? Sant Feliu de Guixols - Platja d'Aro - Calonge - Sant Antoni de Calonge - Palamos

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

* Alta temporada: julho 2300 Week. Agosto 2500 Eur
* Mid-temporada:
do 1º ao 3º semana de junho 1400 Eur
Quarta semana de junho e primeiro de julho: Eur 1.800 semanas
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Resto de julho: 2.300 Eur
Taxa mínima baixa temporada Eur 100 horas (3 pernocataciones)
Preço fora de época de fim de semana 240 (mínimo de 2 noites)
junia a 26
Pontes e feriados excluídos. Deve consultar preços e condições com a propriedade.
Depósito 300 Eur
Custos para a limpeza final da casa, toalllas, lenha, etc ... 120 Eur
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