Vakantiewoning: Bungalow Marijana 1
Algemeen
Type woning:

Vakantiehuis / gîte

Naam:

Bungalow Marijana 1

Plaats:

Klek

Streek:

Dalmatië (zuiden)

Land:

Kroatië

Aantal personen:

3-4

Slaapkamers:

1

Beschrijving & indeling
Klek is een dorpje aan Adriatische Zee met 300 inwoners, &#233;&#233;n van de leukste toeristische plekken in
Zuid-Dalmati&#235;. Het ligt op 70 km van Dubrovnik. de "Parel aan de Adriatische Zee". Het is een perfecte
plaats voor liefhebbers van een rustige vakantie aan zee, omgeven door oude olijfbomen, oleanders en typische
planten die rondom de Middellandsezee voorkomen. De vrijstaande bungalows liggen op 150 m van zee en het
kiezelstrand. Op loopafstand vindt u: een arts, postkantoor, geldwisselkantoor, kiosk, souvenirwinkel, kerk,
diverse restaurants (a la carte), bars, supermarktjes en een pizzeria. Er zijn mogelijkheden tot het huren van een
scooter, waterscooter of waterfietsen. Ook kunt u fietsen, parasols en strandstoelen huren. Sportliefhebbers zijn
hier ook op de goede plaats, u kunt hier wandelen, tennissen, tafeltennissen of mini golfen. Voor de kinderen is er
een speelplaats. Klek is een ideale vakantiebestemming voor gezinnen met kinderen.
De modern ingerichte vrijstaande bungalow heeft een oppervlakte van 40m2 en biedt ruimte aan 4-5 personen.
De woonkamer is ingericht met een zit/slaapbank voor twee personen, een eettafel en stoelen, satelliet-TV en
een telefoon. Het is mogelijk om een extra bed of kinderbed bij te plaatsen. De kleine keuken is voorzien van een
2-pits fornuis, wasemkap, koelkast, vriezer, koffiezetapparaat. De bungalow beschikt over airconditioning. In de
slaapkamers staan twee eenpersoonsbedden. De badkamer is uitgerust met een douche, wastafel en toilet. U
heeft de beschikking over een gemeenschappelijke wasmachine, droger, centrifuge, fohn en strijkijzer. Bij elke
bungalow hoort een gemeubileerd terras. Daarnaast kunnen gasten gratis gebruik maken van een
gemeenschappelijke tuin en zomerkeuken met vaste barbecue/openhaard. Er is een eigen parkeerplaats.
Eindschoonmaak, bedlinnen, keukenlinnen en handdoeken zijn inbegrepen in de prijs.

Omgeving & activiteiten
In deze prachtige streek aan de Adriatische Kust kunt u genieten van de natuur, cultuur, muziek of de veelzijdige
culinaire specialiteiten uit de omgeving. U kunt op fotosafari door de delta van de Neretva gaan, de vogelkundige
collectie in Metkovic bezoeken of het archeologische Narona in Vid verkennen. In het kleine plaatsje Klek vindt u
diverse restaurants met traditionele streekgerechten. De prachtige steden Dubrovnik, Mljet, Ston en Korcula, zijn
een bezoek meer dan waard. Overal waar u komt bevinden zich tal van stranden, caf&#233;s en gezellige
(vis)restaurants.
DUBROVNIK is een prachtige, door een indrukwekkende vestingmuur omgeven oude stad en wordt het hele jaar
door toeristen bezocht. De harmonieuze gebouwen van de oude stadskern en zijn talrijke unieke monumenten
maken Dubrovnik tot een schitterend wereldcultuurerfgoed in het Middellandse Zeegebied. Het is een waar
openluchtmuseum. Het EILAND MLJET is het dichtstbeboste eiland van de Middellandse Zee en heeft een
Alpenkarakter. Het hoogste punt is de bergtop Veli Grad (514 m). Het eiland staat bekend om haar nationaal park
en de hierin gelegen zoutwatermeren Malo Jezero en V&#233;liko Jezero. Op laatstgenoemde ligt een klein
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eiland met een Benedictijns klooster en de kerk van St. Mary uit de 12e eeuw. In de haven van Polace staat een
christelijke kerk. Ook STON, de 5,5 kilometer lange muur, die na de Chinese muur als langste muur van de
wereld bekend staat is zeker een bezoek waard. Andere bekende trekpleisters zijn de oester- en mosselkwekerij
en de zoutmijn, waar nog steeds zout wordt gewonnen uit het zeewater. Proef in een van de Dalmatische
restaurants de locale specialitaiten zoals mosselen en oesters.
Afstand tot strand: 150 m
Afstand tot zee: 150 m
Afstand tot watersport: 100 m
Afstand tot speeltuin: 100 m
Afstand tot tennis: 100 m
Afstand tot minigolf: 100 m
Afstand tot fietsverhuur: 250 m
Afstand tot wijngaard: 10 km
Afstand tot winkels: 150 m
Afstand tot restaurant: 150 m
Afstand tot luchtaven: 100 km
Afstand tot openbaar vervoer: 150 m

Prijzen & periodes
Waarborgsom: €50
Periode

Prijs/week

Laagseizoen

265

Hoogseizoen

662

Informatie & boekingen
Voor meer informatie & boekingen kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon:

Foto's

Home-XP vakantiewoningen (www.home-xp.com)

2/2

Vakantiewoning: Bungalow Marijana 1
Foto's

Home-XP vakantiewoningen (www.home-xp.com)

