Ref. 082-AV VILA
VILASSAR DE MAR

HUTB-038124-56
DESCRIPCIÓ
ESTÀ BUSCANT RELAXAR UNS DIES AMB LA FAMÍLIA?VOL ESTAR AL COSTAT DE LA PLATJA AMB FÀCIL ACCÉS A BARCELONA?Vila Vilassar
de Mar apartament té tot el que necessita per gaudir d'una reunió íntima i descobrir Barcelona molt de prop i al mateix temps evitar
l'ambient abarrotat de la ciutat explorant del Maresme, els seus pobles, la seva cultura, les platges, la muntanya i la nostra cultura del
vi!LA COMUNITAT DE VEÏNS D'AQUEST APARTAMENT NOMÉS ACCEPTA PARELLES O ESTADES FAMILIARS.L'ESPAI DE L' APARTAMENT VILA
En entrar pel rebedor ja ens arriba la llum de les ﬁnestres. És ampli i permet l'entrada de carrets de bebè.En accedir ens trobem amb
una bonica cuina oberta a menjador i la sala d'estar.La cuina està totalment equipada i la unió al menjador ens convida a organitzar
sopars entranyables.Si continuem podem veure la sala amb el seu còmode sofà on tombar després de dinar a descansar o a llegir un
llibre, aquest ens connecta amb la bonica terrassa on hi ha una taula i cadires per gaudir de l'aire lliure.La terrassa té agradables vistes a
jardí i de la piscina comunitària.L'apartament té dues habitacions espaioses i lluminoses.1 habitació amb llit de matrimoni amb 1 bany
privat amb dutxa.1 habitació a amb dos llits individuals.També hi ha un altre bany amb dutxa.Hi ha aire condicionat (AC) a l'habitació
principal i el passadís al davant de les habitacions.Per a més comoditat l'apartament disposa de roba de llit, tovalloles de bany, wiﬁ, TV i
rentadora.També disposem d'un servei extra de lloguer de tovalloles de platja, cadires altes i bressols de viatge. SERVEIS i ZONES
COMUNS:VILA és exclusiu per als seus hostes. L'ACCÉS:La porta principal dóna accés a tota la comunitat i es comparteix amb diversos
blocs de veïns.EL JARDÍ:Les zones enjardinades han de ser respectades.Aquestes són compartides amb els residents habituals de la
comunitat de veïns.ASCENSOR I PORTAL DE L'EDIFICI:Aquests són compartits amb els residents, esperem que siguin respectuosos.LA
PISCINA:Les normes d'accés, indumentària i utilització de la piscina han de ser respectades.Les instal·lacions són compartides amb els
residents habituals de la comunitat de veïns.No dubti en contactar-nos per sol·licitar les regles de la comunitat!Si us plau, esperem que si
desitja reservar per uns dies a VILA, es comprometi a mantenir un consum responsable i racional dels nostres escassos recursos naturals.
BARRI I ELS VOLTANTS DE VILA Vilassar de Mar és un poble costaner a la costa nord de Barcelona,  molt tranquil i familiar a pocs
quilòmetres de centre de Barcelona.Pots gaudir de diferents ofertes nàutiques com surf, windsurf, paddle surf, snorkel, vela. Hi ha moltes
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empreses i pobles costaners voltants que ofereixen tota mena d'activitats que estarem encantats de recomanar!A Vilassar i en tot
Maresme hi ha molts restaurants i a l'estiu a les platges s'instal·len els bars de platja, aquí anomenats, xiringuitos!Just al costat de
l'apartament hi ha una gran oferta gastronòmica i botigues.La platja és a només 7 minuts de l'apartament igual que el transport públic,
per anar al centre de Barcelona o a visitar les platges del voltant.El Maresme és una zona comunitària molt tranquil·la amb platges
llargues de sorra i un ambient familiar. COM MOURE'S PER LA ZONA TRANSPORT PRIVAT: assessorem sobre com combinar l'ús del
transport privat amb l’ús del trasnport públic. - Vehicle propi: No és essencial, a vegades, nosaltres ho recomanem per una major
comoditat. TRANSPORT PÚBLIC: hi ha diferents serveis i línies que connecten Vilassar de Mar amb els voltants i Barcelona - Taxi: Hi ha un
servei de taxistes local. Cal contactar amb antelació per organitzar algún trasllat. - Autobús: Serveis diürns i nocturns. Connexió amb
l’estació de tren, altres poblacions del Maresme i la ciutat de Barcelona. - Tren: L'estació de tren més propera és Vilassar de Mar. La ruta
a la plaça Catalunya té una durada d'entre 25 i 35 minuts. BARCELONA: es troba a uns 30-40 minuts amb cotxe. Actualment, hi ha una
legislació sobre els vehicles que poden circular dins de la ciutat: cerqui ZBE Barcelona. INTERACCIÓ AMB ELS HOSTES:Poder conèixer als
nostres hostes ens importa i ens agrada oferir-recomanacions, a més, durant la benvinguda realitzarem: - Explicació de les
regles, consideracions i instruccions de la casa, juntament amb recomanacions per gaudir de l'entorn.- Explicacions per al checkout. (Sortida)- Impost municipal: s’ha de pagar a l’arribada en efectiu o amb targeta de crèdit. (Cost de l'impost municipal: 0,99 € per
persona i nit, màxim 7 nits i només persones majors de 16 anys)- Fiança: es fa a l'arribada si la plataforma de reserves no l'ha realitzat. Es
farà mitjançant una preautorització amb targeta de crèdit.- Signatura de les normes de la casa.- Signatura del contracte de lloguer turístic
temporal. ALTRES ASPECTES DESTACATS:Aquí tenen les NORMES de la CASA perquè puguin veriﬁcar si aquesta propietat s'adapta a les
seves necessitats. -Totes les persones de la reserva han d'identiﬁcar-se mostrant els documents d'identitat. Se'ls sol·licitaran abans i es
poden sol·licitar durant la benvinguda. -Durant la seva estada, els menors sempre han de ser supervisats per un adult, són
responsabilitat exclusiva dels seus pares / tutors. -També s’han d'eliminar les escombraries de l'allotjament periòdicament per evitar olors
i brutícia i se'ls demana que evitin el malbaratament i l'ús negligent de recursos, electricitat, aigua i gas, hem de respectar i preservar els
recursos que tenim, l'ús excessiu pot signiﬁcar que el dipòsit no es retorni íntegrament. NO ESTÀ PERMÈS:- Allotjar o convidar a més
persones que les registrades en el moment de fer la reserva. - Realitzar activitats sorolloses (música, converses en veu alta ...) a partir de
les 9:00 p.m. i abans de les 09.00 a.m., és molt important respectar el descans dels nostres veïns. - Organitzar esdeveniments, festes,
comiats de solter/a, així com qualsevol comportament inadequat. - Fer servir tovalloles de bany per la platja o la piscina. La devolució
d'aquests en mal estat incorrerà en una despesa addicional.- No és permet als hostes fumar dins de la casa; si ho desitgen, poden fumar
als espais exteriors de la propietat. En aquest cas, utilitzin cendrers i respectin les zones enjardinades, terrasses i / o balcons. - No es
permeten grups d'estudiants. - No es permeten mascotes. EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DE LES REGLES, LA CASA HAURÀ DE
SER ABANDONADA Si tenen alguna pregunta, si us plau, no dubtin en contactar amb nosaltres!Estarem encantades d'atendre'ls!
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Dades generals
Tipus d'immoble: Apartament
Distància de la platja:
Tipus de piscina: Comuna

m2:
m2 parcel·la:
Any de construcció:
Vistes: Vista a la zona comunitària

Característiques
Nombre d'habitacions: 2
Lavabos:
Banys amb dutxa: 2
Llits de matrimoni: 1
Llits amb lliteres:
Bressols:
Tipus de cuina: Cuina americana

Banys amb banyera:
Llits individuals: 2
Sofàs llits:

Altres característiques
Terrassa

Jardí

Ascensor

Aire condicionat
Tetera
Cafetera
Planxa
TV
Mobles jardí
Torradora

Armaris encastats
Rentavaixelles
Nevera
Termo
Internet
Mobles de jardí o exterior

Equipament
Calefacció
Equipament de cuina
Forn
Rentadora
Cobertura mòbil
Wiﬁ
Tendal
Equipament compartit
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Temporada

Preu

Mínim de nits

TEMPORADA C
01/01/2021 - 06/01/2021
26/03/2021 - 01/04/2021
04/04/2021 - 04/04/2021
01/05/2021 - 06/05/2021
10/05/2021 - 31/05/2021
07/06/2021 - 16/06/2021
20/06/2021 - 22/06/2021
25/06/2021 - 30/06/2021
04/09/2021 - 31/10/2021

800,00 €

7 nits

TEMPORADA D
07/01/2021 - 25/03/2021
05/04/2021 - 30/04/2021
01/11/2021 - 22/12/2021

700,00 €

7 nits

TEMPORADA B
02/04/2021 - 03/04/2021
01/07/2021 - 15/07/2021
21/08/2021 - 03/09/2021
23/12/2021 - 23/12/2021
27/12/2021 - 30/12/2021

980,00 €

7 nits

TEMPORADA E
07/05/2021 - 09/05/2021
01/06/2021 - 06/06/2021
17/06/2021 - 19/06/2021

850,00 €

7 nits

TEMPORADA A
23/06/2021 - 24/06/2021
16/07/2021 - 20/08/2021
24/12/2021 - 26/12/2021
31/12/2021 - 01/01/2022

1.200,00 €

7 nits
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