Keistimewaan Penginapan Dengan Wisata Alam Di puncak pass

Tentang Puncakpass

Dengan wisata alam puncak pass dan Kanoni yang indah dan kebun teh yang hanya lima menit berjalan
kaki, villa keluarga yang sangat nyaman ini menawarkan lokasi yang patut ditiru dan benar-benar
sebagian besar dengan balkon dan beranda pada 3 tingkat. Semua orang menikmati pemandangan yang
menakjubkan di seberang teluk menuju pegunungan pesisir Albania, dan semuanya dilengkapi untuk
membentuk ruang hidup fresco yang luas. Dalam berjalan keluar, hanya beberapa meter di atas lautan,
kolam renang tanpa batas yang indah menjadi anggota kolam renang anak-anak yang berukuran baik,
dan diabaikan dari beranda utama tempat duduk / makan Anda, tepat di mana kurva besar membingkai
pemandangan.
Teras atas yang cerah biasanya dibagi hanya oleh dua kamar tidur besar, serta ruang ganda di atas tanah
memiliki balkon pribadi. Masing-masing dari empat kamar memiliki TELEVISION dan AC, dan rumah
memiliki ruang bermain dan ruang tamu / ruang makan terbuka. Terletak di tanjung yang dapat
dimahkotai oleh reruntuhan puri Kassiopi, Aktea adalah jalan yang sederhana, di sepanjang jalan yang
sepi, melalui fasilitas resor dan kehidupan malam, membuatnya menjadi keputusan yang sangat populer
untuk anggota keluarga dengan remaja.
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/cienciaeingenieria/article/view/3424/34243424
BIAYA VILLA TERMASUK
Tarif pada jadwal kerja di bawah ini dimaksudkan untuk sewa vila lokal saja termasuk dukungan
pembantu dan beban selamat datang.
Berlibur di puncak pass cisarua bogor? dengan Harga kompetitif dapat ditemukan di luar musim panas
ini dan Agustus untuk pesta berukuran lebih kecil yang putus asa untuk menikmati ruang dan privasi
pribadi Aktea.
Nikmati villa puncak pass ciloto yang biayanya murah berangkat pukul 0910 dan termasuk bagasi.
Pastikan Anda menghubungi kami untuk mendapatkan ketersediaan, tarif sewa villa saat ini ditunjukkan
di bawah ini.
puncak pass bogor malam hari, vila lima kamar tidur yang sangat bagus di Cisarua ini akan menjadi
penggalian dunia modern yang sempurna untuk kemewahan. Kelimpahan mewah termasuk ruang tamu
menghiasi dengan grand piano dan layar besar serta video yang diproyeksikan. Ada pemandangan
indah, ditambah jalur suara yang diberikan oleh Sonos dan koleksi piringan hitam dan tentu saja CD
untuk lagu-lagu terbaru. Kamar tidur lima kamar tidur yang tenang disebut untuk artis abad
pertengahan terkenal. Semua memiliki tempat tidur king (Prancis), seprai mewah, dan kamar ganti
miliknya. TV yang ditarik kembali (di bawah lantai) memiliki pemutar DVD dan menawarkan Orang-orang
dari france dan layanan televisi satelit AS.

Dapur dilengkapi dengan peralatan kelas profesional yang mahal dan banyak perlengkapan kuliner yang
ideal untuk koki atau hidangan gourmet. Sebuah meja makan Seglar kuning cerah di kursi teras tertutup
18 dan menyediakan beberapa imajinasi dan warna untuk langit-langit diredam villa dan dekorasi
minimalis yang canggih. Layar remote control adalah strategi yang bagus untuk bersantap di luar
ruangan. Fasilitas termasuk gas BBQ.
Ruang tamu luar ruang yang luas menampilkan pemandangan alam, jacuzzi yang memercik ke kolam
renang infinity utama yang hangat (Saat ini adalah kolam rendam) dan sofa retro besar yang nyaman
untuk bersantai dan menenggak martini. Pada malam hari, pencahayaan dramatis secara luar biasa
memamerkan struktur kontemporer. Sebuah garasi bawah tanah dapat menampung sebelas mobil
sehingga selalu ada ruang bagi rombongan.

