JOUW VAKANTIE IN MALAGA-SPANJE – COSTA DEL SOL- 4 tot 6 personen
Welkom in ons appartement in Benajarafe (Malaga), op 400 meter van het prachtige strand.
Wil je tot rust komen, genieten van de zon en geen overbevolkte stranden? Dan ben je bij ons aan het juiste
adres. Of toch liever een actieve vakantie? Onze stek is de ideale uitvalsbasis voor een actieve vakantie
buiten het dorp: het ligt vrij centraal aan de Costa del sol, op 20 minuten van Malaga centrum, 25 minuten
rijden van de luchthaven Malaga. Er is een busverbinding net naast de luchthaven van Malaga voor wie
geen auto wil huren of een taxi wil nemen. Afhaalservice (heen en terug) kan op eenvoudig verzoek.

Blok 2, 1ste verdieping, app. I (ie)
licentie VFT/MA/42127
* 2 slaapkamers (2x2personen)
* 2 badkamers
* extra zetel-bed (1x2personen)
* centrale Airco / verwarming
* wifi + tv (voice command)
* Volledig ingerichte keuken
met open leefruimte
* Terras met tafel en stoelen
* centraal zwembad
* Parkeerplaats nr 20 in afgesloten,
ondergrondse garage
ROKEN IN ONS APPARTEMENT / TERRAS IS NIET TOEGESTAAN. HUISDIEREN WORDEN NIET TOEGELATEN
Shop till you drop: grote winkelcentra vind je er om de haverklap. Ook de rand van Malaga biedt enorm
veel mogelijkheden om te shoppen. Ons stekje bevindt zich op 2 km van de autostrade, waardoor je
gemakkelijk en snel naar andere trekpleisters in de buurt kan rijden, zelfs met de bus!
Tapas in de buurt of in de pittoreske vissersdorpjes rond Malaga, aperitieven in de zon met een heerlijk
briesje, …. Er is veel mogelijk om er een memorabele vakantie van te maken.
Uitstappen zoals de camino del rey (zeker reserveren!), Mijas, La cala de Mijas, Nerja (de grotten van Nerja,
het balkon van Europa met fantastisch uitzicht op de zee), … zijn een meerwaarde aan het verblijf. Er is een
brochure ter plaatse in het appartement met tips voor leuke uitstappen.
Waarom een appartement en geen all-in op hotel?
Spanjaarden leven buiten, ze slapen langer, ontbijten laat, …. Tussendoor eten ze tapas bij een drankje, in
onze regio kan jevoor 2.5 € al een drankje met tapas kopen. De supermarkt (zoals Mercadona) is er
spotgoedkoop. Voeding kost daar 1/3de van de prijs van hier. Restaurants en bars bij de vleet op
wandelafstand. Leuke adresjes in de toeristische brochure ter plaatse.
Verhuurprijzen per nacht: vanaf maart 2021: corona-flexibel mits omboeken naar andere periode
Januari:
50 €
Juli:
75 €

Februari:
50 €
Augustus:
75 €

Maart:
50 €
September:
70 €

April:
60 €
Oktober:
60 €

Mei:
65 €
November:
60 €

Lange termijn vanaf 4 weken, maximum 12 weken aan speciale prijzen

Juni:
70 €
December:
60 €

Inbegrepen in de verhuurprijs:
* Linnen: badhanddoeken, beddengoed, strandlakens. Dit maakt dat u goedkoop kan vliegen en enkel
handbagage hoeft mee te nemen (bespaar tot 75 € /pp). Opgelet: eigen washandjes mee nemen aub !
* Waterverbruik 2 m³/week + Elektriciteit: 80kW/week: het appartement heeft de avondzon, waardoor de
warmte overdag weinig invloed heeft op het leven in het appartement (buiten kan het tot 40°C worden!)
* Wifi + Smart-tv (kan bediend worden met je stem) + desktop computer ter plaatse
* volledig uitgeruste keuken met kookplaten, (microgolf)oven, vaatwasser, wasmachine, …;
* parkeerplaats in ondergrondsegarage (inrit vlak voor het gebouw, parkeerplaats nr 20)
Niet Inbegrepen in de verhuurprijs:
Verplichte eindschoonmaak door externe dienst: 60 €
Sleutelservice check-in en check-out in Spanje: 20€ tot 30€ (tijdsgebonden) - Afhalen bij eigenaars: gratis
Waarborg en huur
We vragen een standaard waarborg van 250 € die bij jouw reservering moet worden gestort. Na controle
ter plaatse door de schoonmaakdienst, wordt de waarborg terug gestort. Meerprijs verbruik elektriciteit
(vb door airco continu te laten draaien), wordt nadien afgerekend aan geldende tarieven in Spanje.
Betaling voorschot: 250 € bij reservatie, die als waarborg wordt gerekend.
betaling restbedrag + eindschoonmaak: 1 maand voor de aankomstdatum
Meer info: berizon2020@telenet.be – 0032 497 41 02 88

