LOVE FOR RIDE Motorcycle Paradise, Andalucia
OPIS ZAKWATEROWANIA
Podczas imprezy turystycznej Motorcycle Paradise - Andalucia zakwaterowanie odbywa się w prywatnej
luksusowej willi pod nazwą „Villa Paraiso”.
Willa znajduje się w miejscowości Salobrena na wybrzeżu Costa Tropical w Hiszpanii.
Położenie.
Willa znajduje się na wzgórzu (ok. 100 metrów nad poziomem morza) oddalonym o ok. 1100 metrów od morza,
ok. 2000 metrów od centrum miasta Salobrena, ok. 2000 metrów od głównej plaży miasteczka, przy której
znajdują się liczne restauracje i promenada. Czas dojazdu z lotniska Malaga - ok. 1h jazdy samochodem.
Ponadto Willa znajduje się w lini prostej na południe od Sierra Nevada - najbardziej słonecznych stoków w
Europie. Dojazd na stoki narciarskie czynne zazwyczaj od Października do Kwietnia zajmuje około 1h i 10 minut.
Nigdzie w Europie nie ma miejsca w którym można tak szybko przemieścić się z ośnieżonych stoków na ciepłą i
słoneczną plażę.
Do dyspozycji gości.
basen, dwa ogrody z tropikalną roślinnością, jacuzzi, dwa salony, dwie w pełni wyposażone kuchnie, jadalnia,
altana z TV, garaż, bezpłatny parking, pralka, grill, 3 apartamenty, 2 sypialnie, 5 łazienek, solarium na dachu willi,
5 motocykli, 1 (9 osobowy) van w dni bez motocykli
Wyposażenie.
leżaki, ręczniki kąpielowe (dwa komplety), ręczniki plażowe (dwa komplety), pościel (dwa komplety), sprzęt do
gotowania (w pełni wyposażone 2 kuchnie - m.in. 2 x kuchenka palnikowa, 2 x piekarnik, 2 x lodówka,
frytkownica, mikrofalówka, opiekacz, toster, mikser, wyciskarka do soków, ciśnieniowy ekspres do kawy, 2 x
zmywarka, garnki, sztućce, noże, przybory kuchenne, szklanki, kieliszki, kubki, talerze), grill ogrodowy, TV w
salonie, TV w kuchni, TV w altanie, TV w każdym apartamencie, Wi-Fi na terenie całej willi, Play Station 4,
łóżeczko dziecięce, żelazko, suszarka, sejf - całe wymienione wyposażenie jest bezpłatne
Sport.
Goście willi mogą bezpłatnie korzystać ze znajdujących się na terenie osiedla willowego kortów tenisowych oraz
boiska do piłki nożnej. Rakiety tenisowe, piłki do gry w tenisa oraz piłkę do piłki nożnej można bezpłatnie
wypożyczyć w willi.
Za dodatkową opłatą na terenie miasta Salobrena lub miast w okolicy można wynająć rowery i sprzęt wodny
(sprzęt do nurkowania, łódkę, motorówkę, skuter wodny, wędki). Na pobliskich stokach w Sierra Nevada istnieje
możliwość wynajęcia sprzętu narciarskiego i snowboardowego.
Pokoje.
W willi możliwe są dwa typy zakwaterowania:
1. Apartament - bardzo duże okno lub balkon z widokiem na morze, góry, stare miasto oraz zamek z X wieku,
duże wygodne łóżka typu King Size, łazienka wewnątrz apartamentu (wanna lub prysznic), TV, Internet,
garderoba lub duża szafa, klimatyzacja, sofa. W willi znajdują się trzy apartamenty, dwa położone są na
pierwszym piętrze willi, jeden położony jest w oddzielnym budynku obok jacuzzi - opcja dla chcących
jeszcze więcej prywatności. Wszystkie Apartamenty są dwuosobowe z możliwością zamieszkania z małym
dzieckiem za dodatkową ustalaną indywidualnie (w zależności od wieku dziecka) opłatą.
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2. Sypialnia - okno z widokiem na ogród lub duże okna w salonie ogrodowym, duże łóżko albo dwa oddzielne
łóżka, prywatna łazienka obok pokoju lub prywatna łazienka w oddzielnym budynku (do ustalenia przez
gości, możliwość korzystania z obydwu łazienek przez gości), szafa, wi-fi. Sypialnie znajdują się na parterze
willi w pobliżu salonów i kuchni. W willi znajdują się dwie sypialnie. Sypialnie są dwuosobowe, nie ma
możliwości zamieszkania w sypialni z dzieckiem.

Widok.
Z dwóch ogrodów, basenu, solarium, jednego z salonów oraz wszystkich apartamentów rozciąga się przepiękny
widok na: morze, stare miasto, zamek z X wieku (podświetlony w nocy), góry oraz palmy w ogrodach willi.
Wyżywienie.
Codziennie rano gościom dostarczane jest świeże pieczywo i podstawowe produkty na śniadanie. Reszta
wyżywienia odbywa się we własnym zakresie. Goście mają do dyspozycji dwie w pełni wyposażone kuchnie
oraz grilla ogrodowego. W miejscowości znajdują się liczne restauracje i sklepy.
Zasady korzystania z willi.
Zależy nam na poczuciu luksusu i prywatności naszych gości. W dniu zakwaterowania przekazujemy naszym
gościom willę wraz z całym wyposażeniem do ich prywatnego użytku. Gospodarz oraz obsługa willi zastrzegają
sobie prawo do odwiedzin gości w dowolnym, zapowiedzianym wcześniej momencie i w określonym celu (np.
przekazanie informacji, dostarczenie produktów na śniadanie, wymianę ręczników i pościeli)
Sprzątanie.
W dniu zakwaterowania przekazujemy naszym gościom idealnie wysprzątaną willą ze świeżą pościelą i czystymi
ręcznikami. Goście mają do dyspozycji dodatkowy komplet czystych ręczników i pościeli, który mogą wymienić
w dowolnym momencie. Na specjalne prośbę, goście mogą otrzymać kolejny czysty komplet ręczników lub
pościeli, pod warunkiem zdania poprzedniego kompletu odpowiednio wcześniej. Podczas pobytu goście sami
dbają o czystość w willi. Willa jest wyposażona w sprzęt ułatwiający utrzymanie czystości. Na specjalne życzenie
i za dodatkową opłatą, można zamówić usługę sprzątania podczas pobytu.
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