
Appartement voor 2 personen  

Voor beiden appartementen van toepassing ::   

 in het historisch centrum 
 Mooi en volledig gemeubileerd 
 goed uitgeruste keuken + nespresso apparaat  
 bed van 160 bij 200 cm. 
 privé terras met meubilair en planten 
 voorzien van bedlinnen welke 1 keer per 8 dagen wordt verwisseld 
 wasmachine 
 haardroger 
 geen lift 
 wij verstrekken geen strandbadlakens 
 fietsen zijn niet toegestaan in de flat en het gebouw 
 van 50 tot 90 euro per nacht plus kosten eind schoonmaak 
 minimum verblijf van 4 nachten (in juli en augustus 7 nachten) 
 inchecken van 15 tot 22 uur zonder kosten, na 22 uur extra kosten 
 uitchecken voor 12 uur 

 
Appartement Ollerias 

Penthouse boven op het dak met een groot privé terras van 42 m en wijds uitzicht. 

Planten voor een frisse buitenstijl. 

Het penthouse van 32 m bevindt zich op de 4e verdieping. Er is geen lift aanwezig maar 
gasten die vaker komen vinden dit geen probleem en zelfs gezond. 

Calle Ollerias is aan de rand van het historisch centrum en er zijn vele restaurants, winkels 
en dakterrassen in de nabijheid. Maar u zult geen last hebben van nachtelijk lawaai. 
Sommige supermarktjes willen uw boodschappen gratis of voor een kleine vergoeding bij u 
bezorgen. 

Betaald parkeren is naast ons gebouw voor het geval u dat nodig hebt. 

Malagueta strand is op 20 minuten loopafstand. 

 
Appartement Rosaleda 

Gerenoveerde designflat met uitgekiende ruimte en veel ochtend en namiddag licht. 
Verbonden met het terras met royale schuifdeuren. 

Het 15m privé terras heeft een wijds uitzicht op een kerk die dag en nacht is verlicht. 

Gelegen op de 5e verdieping, zonder lift. Maar het is de rust, het licht en het uitzciht dat het 
de moeite waard maakt hier te verblijven. 

Vlakbij de Calle Carreteria vindt u de winkels voor dagelijkse benodigheden en restaurants. 

Betaald parkeren in de buurt, indien gewenst. 

Busstop voor de deur. 

Malagueta strand op 20 minuten loopafstand. 



 
 
Een contract (in het engels met « link » naar google vertaling ) met een overzicht van uw 
verblijf, krijgt u toegestuurd nadat we de datums hebben vast gelegd. 

Om uw boeking te bevestigen vragen wij u een aanbetaling van 50% (100% als u 1 maand of 
korter voor aankomst boekt). We verzoeken u dit bedrag te voldoen binnen 48 uur nadat u 
het contract hebt ontvangen. 

Terugbetalingen ( vermindert met eventueele overmakingskosten ) : 

Annuleringen binnen 48 uur na de boeking. Terugbetaling 100% , mits de boekingsdatum 
minstens 14 dagen voor de dag van aankomst is.  

Annulering tussen 48h en 7dagen voor de incheck datum. Terugbetaling 50% 

Annulering later dan7 dagen voor de incheck datum.Geen terugbetaling 

De verplichte waarborgsom is te voldoen zodra u de sleutels ontvangt. We adviseren u een 
reisverzekering af te sluiten voor het geval u schade veroorzaakt en voor  annuleringskosten. 

Indien wegens onvoorziene omstandighedenen de eigenaar de huurovereenkomst dient te 
annuleren zal de eigenaar het volgende aanbieden 

Wijzigen van de datums. 

Indien mogelijk, een vergelijkbaar appartement. 

Waardebon te gebruiken binnen 12 maanden overdraagbaar aan een derde na accoord van 
de eigenaar. 

Indien er locale of nationale regelgevingen zijn omtrent de reden van annulering  dan zullen 
deze van toepassing zijn. 


