Yialiskari Estate,
Loustri
N.E Corfu, 49083 Greece
• Με εξαιρετική θέα στο Ιόνιο πέλαγος και πανέμορφη βλάστηση , το κτήμα ORCHARD VILLAS, σας προσφέρουν
αξέχαστες διακοπές στην μαγευτική Κέρκυρα. Περιτριγυρισμένο από ανθοστόλιστους κήπους, και ιδιωτικές πισίνες ,
παρέχουμε όλες τις ανέσεις ώστε να παραμείνουν οι πελάτες μας ευχαριστημένοι και να συνεχίσουν να μας προτιμούν.

www.theorchardvillas.com
Sales@theorchardvillas.com

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
• .
• Σε απόσταση περίπου 40 λεπτά από το αεροδρόμιο και την πόλη της Κέρκυρας, (η οποία έχει
χαρακτηριστεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO), στη βορειοανατολική ακτή της
Κέρκυρας, βρίσκεται το συγκρότημα τεσσάρων πολυτελών βιλών.
• Η Βίλλα Ελιά προσφέρει άνεση και πολυτέλεια, περιβάλλεται από ελαιώνες με θέα στο μαγευτικό
Ιόνιο και την εξοχή. Βρίσκετε στην πλαγιά του λόφου, σε ένα περιφραγμένο κτήμα από ελαιώνες
που οδηγούν στον εξαίσιο και απομονωμένο κόλπο "Γιαλισκάρι".
.
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• Η Βίλα Ελιά διαθέτει μεγάλη, ενιαία κουζίνα / τραπεζαρία και σαλόνι με χειροποίητο μαρμάρινο τζάκι.
Διαθέτει επίσης σάουνα και μια εκπληκτική βεράντα, εξοπλισμένη με τραπεζαρία, ένα άνετο μέρος για
να απολαύσετε το φαγητό ή το ποτό σας στο τέλος της ημέρας.
• Η Βίλλα Ελιά διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο, συμπεριλαμβανομένου και ενός
μεγάλου υπνοδωματίου. Κάθε δωμάτιο διαθέτει άφθονο αποθηκευτικό χώρο, έπιπλο τουαλέτα,
καθώς και δικό του μπαλκόνι με καθιστικό που αποτελεί ένα ήσυχο μέρος για να θαυμάσετε τη θέα.

• Διαθέτει τη δική της ιδιωτική πισίνα, με στο οποίο μπορείτε να ετοιμάσετε και να απολαύσετε ένα
ποτό. Επιπλέον μπορείτε να μαγειρέψετε ένα τέλειο καλοκαιρινό γεύμα στο χτιστό BBQ.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•

Πλυντήριο ρούχων/Στεγνωτήριο.

•

Πετσέτες/Μπουρνούζια /Λευκά είδη.

•

Χώρος γραφείου.

•

40" Smart LCD HD δορυφορική τηλεόραση

•

32"TV στην κύρια κρεβατοκάμαρα

•

Home cinema DVD/CD player

•

Εξοπλισμένη κουζίνα-μηχανή πάγου

•

Ιδιωτική, θερμαινόμενη πισίνα και εξοπλισμένο σπιτάκι πισίνας (τήρηση
κανόνων ασφάλειας πισίνας) .

•

Πανοραμική θέα στο Ιονίου Πέλαγος.

•

Μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 8 άτομα.

•

Απομονωμένος κόλπος- παραλία Γιαλισκάρι 150μ.

•

Σεσουάρ μαλλιών

•

Μπάρμπεκιου και υπαίθρια τραπεζαρία για 8 άτομα .

•

Σίδερο – σιδερώστρα

•

• Εξοπλισμένη αίθουσα παιχνιδιών –ιδανική για οικογένειες (μικρό
μπιλιάρδο/Πινγκ πονγκ).

•

Βιβλιοθήκη

•

Εσωτερικό τζάκι

•

Βρεφικές κούνιες και καρεκλάκια

•

4 υπνοδωμάτια: 1 δίκλιν0 με διπλό κρεβάτι , 2 δίκλινα με 2 μονά
κρεβάτια, 1 κύριο υπνοδωμάτιο με διπλό κρεβάτι

•

Σπίτι πισίνας Εξοπλισμένο με Κουζίνα / πλυντήριο

•

Αρωματικοί κήποι και υπαίθριος χώρος ιδανικός για γιόγκα και άλλες
αθλητικές δραστηριότητες.

•

Χώρος στάθμευσης.

•

Σύντομος περίπατος σε 3 μικρά χωριά - καταστήματα και εστιατόρια
διαθέσιμα.

•

Εξωτερικό WC κοντά στην πισίνα

•

Πρίζες και αντάπτορες

40 λεπτά με το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο και την πόλη της
Κέρκυρας.

•

Κουνουπιέρες

•

•

Τηλέφωνο

WIFI .

•

Κουτί πρώτων βοηθειών

•

Κλιματισμός/Θέρμανση.

•

Χρηματοκιβώτιο

•

Σάουνα .

•

Δυνατότητα προσθήκης περισσότερων κρεβατιών

•

Ανεμιστήρες οροφής σε κάθε υπνοδωμάτιο

•
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