
Nederlands

App. El Pequeño Paraiso

Jávea
Costa Blanca, España

Studio’s 2-4 pers vanaf 65 € / nacht

Wij bouwen, verhuren en verkopen villas en appartementen

Chambre d’hôtes
Bed and Breakfast
Cama y Desayuno

Zimmer und Frühstück

Te huur op superlocatie: App. El Pequeño Paraiso:

Mooi gerenoveerd appartement (airco) op 50 m
van het zandstrand Arenal, Javea, voor 4/6 pers.
Echt een aanrader !!!

Hier heeft U geen wagen meer nodig, niet om
overdag naar het zandstrand te gaan, en ook niet
om ’s avonds te dineren aan de strandboulevard,
zo kan u gerust nog een glaasje drinken.

Mobile: 0034 650 162 000
E-mail: marleen@villascasas.com

www.villascasas.com
www.villascasascostablanca.com

English spoken      On parle Français
Wir sprechen Deutsch     Se habla Espagñol

●

●



Met deze service, kunnen we onze klanten de beste
prijzen op de markt garanderen, daar u eigenlijk
direct van de eigenaar huurt, zonder dure
agentschappen.

Als een extra service, kunnen we als u dat wilt, uw
door ons gebouwde villa, gratis op onze website
plaatsen, en zo het management en de verhuur doen
voor deze villa, zo kan u uw investering optimaal
laten renderen !!!

Wij beschikken over verschillende studio’s in mooie
gezellige villa’s vanaf 65 Euro’s per nacht/ 2 pers.
Bv: Ambolo
2 gerenoveerde studio’s in een mooie Spaanse villa met
zeezicht in een groene rustige omgeving dicht bij Cabo
de la Nao. Beide met keuken, badkamer, slaapkamer,
Nederlandstalige sateliettv, zithoek, privé-terras met
zithoek, dakterras met ligbedden en prachtig zeezicht
op de vuurtoren, en een zwembad, verwarmiong in de
wintermaanden.
Hier kan U ook ontbijt bestellen op uw privéterras.

Ofwel een gerenoveerde finca verdeeld in 5 studio’s,
allen met keuken, badkamer, slaapkamer, zithoek met
sateliettv, wifi, airco en verwarming in de wintermaanden,
privéterras en zwembad.

Ook een mooi aanbod van appartementen, zowel aan Cala
Blanca, Puerto Blanca en het zandstrand Arenal, bv. het 
app. El Pequeño Paraiso.
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