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Вила Пеония - село Пастух
Контакт
Име:
Име:
Тел.:
Населено
място:

Вила Пеония - река Струма, село
Пастух(Villa Peonia)
Вила Пеония - река Струма, село
Пастух(Villa Peonia)
079 152 233
Кюстендил(Kyustendil)

Детайли за обявата

Местоположение на обекта
Град / Село:

Kyustendil

Основни данни за обекта/обявата
Заглавие:
Тип обект:
Цени от:

Вила Пеония - село Пастух
Вили и Хижи
120.00 лв.

Подробна информация
Подробна
информация и
текстово
описание:

Почивка в БългарияВила Пеония
(villapeonia.googlepages.com) се намира на брега
на р. Струма, в близост до с. Пастух, обл.
Кюстендил. Къщата е удобна за почивка на групи
до 10 човека - горди риболовци, почитатели на
барбекюто или любители на природата.
Подходяща е за семейства с малки деца, тъй като
дворът е ограден и има пространство за игра и
забавления. Климатът е планиски, с прохладно
течение през лятото. Вилата е с 80м2 площ и
предлага: 4 единични и две двойни легла,
разположени в 4 стаи, (в две от стаите могат да
бъдат поставени допълнителни легла); 3 бани;
оборудвана кухня и трапезария с камина. В Двора
от около 300м2 има лятна кухня с барбекю,
шезлонги, външен душ, водно огледало за
разхлада и място за паркинг на 4 леки коли.
Къщата е на 3 етажа - на първия етаж са
прохладната през лятото каменна трапезария с
камина, кухнята и баня; на втория етаж има две
спални, които имат излаз към задния двор, и една
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баня; на третия мансарден етаж са другите две
спални със самостоятелни тераски и трета баня.
Вилата е отворена за гости целогодишно.
Отоплението е с централно парно на дърва. За
контакт: 0889 279365, 078 526675
Цени:

Контактна информация за обекта
Име:
Телефон:
GSM:
E-mail:
Website URL:

Villa Peonia
078 526675
0889279365
peoniavacations@gmail.com
villapeonia.googlepages.com
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