Vakantievilla Gündogan (Bodrum, Turkije)

Vrijstaande villa met privé zwembad, op slechts 400 meter van de zee. De villa is gelegen in het dorpje
Gündogan aan de Egeïsche Kust, een typisch Turks dorpje met een gezellige boulevard en veel restaurants. De
villa is comfortabel ingericht en van alle gemakken voorzien. Vanuit het privé zwembad heeft men een
schitterend uitzicht over de baai van Gündogan. Voor wie liever in de schaduw vertoeft is er tevens een ruime
overdekte veranda van ca. 65m2. Voorts is er een overdekt balkon dat bereikbaar is vanuit de slaapkamers.
Op slechts enkele minuten lopen liggen de zee en het strand, waar ook veel watersportactiviteiten mogelijk
zijn. In de nabije omgeving zijn ook golf‐ en tennismogelijkheden. Op ca. 25 autominuten ligt Bodrum, wat de
bekendste plaats op het schiereiland is met vele bezienswaardigheden en waarvandaan vele excursies mogelijk
zijn. Aan deze kust brengen ook de rijke Turken de vakantie door in hun villa’s, waardoor het ook wel het Saint
Tropez van Turkije wordt genoemd. Verspreid over het schiereiland zijn veel leuke marktjes, boulevards en
plaatsjes een bezoek waard. Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de bossen en rondom de meren.
De villa is goed bereikbaar vanaf de luchthaven van Bodrum (ca. 40 autominuten) met rechtstreekse vluchten
vanuit Nederland. Het huren van een auto wordt sterk aanbevolen en kan door ons worden verzorgd.
De villa beschikt over een riante living met ruime volledig geoutilleerde open keuken, drie slaapkamers en drie
badkamers en heeft slaapplaatsen voor 8 personen (7 volwassenen en een kind). De totale woonoppervlakte is
135m2. Het perceel is 650m2 groot. De tuin is beplant met bomen (olijven en palmen) en is voorzien van
tuinverlichting. Het privé zwembad is eveneens verlicht.

Faciliteiten
Parterre
 Woon‐/eetkamer: TV (alle NL zenders), DVD‐speler, Wifi, open haard, tuindeuren naar 2 terrassen
 Open keuken: 5‐pits gasfornuis, oven, magnetron, afwasmachine, koel‐/vriescombinatie
 Badkamer 1: douche, wastafel, toilet
 Airconditioning
1e etage
 Slaapkamer 1: 2‐pers. bed, 1‐pers. bed, airconditioning, schuifdeuren naar balkon
 Slaapkamer 2: 2‐pers. bed, airconditioning
 Slaapkamer 3: 2‐pers. stapelbed, kinderbed, airconditioning, deur naar balkon
 Badkamer 2: bad met douche, wastafel, toilet, wasmachine
 Badkamer 3: douche, 2x wastafel, toilet
Overig
 Terrassen (privé, overdekt), met privé zwembad (4x8m)
 Tuinmeubilair: eettafel, lounge set, ligbedden & kussens, BBQ
 Privé parkeerplaatsen voor 2 auto’s voor het huis

INFORMATIE EN BOEKINGEN (tel: 0031 (0) 643 042 310 / 0031 (0) 650 295 425)
E‐mail: info@villabougainville.com
Web: www.villabougainville.com

