
Last minute vakantiehuizen
Spanje, Costa Blanca, Altea
Vakantiehuis geschikt voor 6 personen ****

€696,- p.w.

€17,- p.p.p.n.
Vakantiehuis met openluchtzwembad en een
mooie tuin. Buitendouche en barbecue aanwezig.
Gelegen op 5 km van zee. Culturele evenementen
in de omgeving
ES9740.638.1

Italië, Toscane aan zee, Cecina
Vakantiehuis geschikt voor 4 personen ****

€661,- p.w.

€24,- p.p.p.n.
Modern vakantiehuis met jacuzzi gelegen op
een vakantiecomplex. Huisdier toegestaan.
Gelegen op 5 km van zee en op 50 km van Pisa
IT5308.300.5

Spanje, Costa Dorada, Miami Platja
Vakantiehuis geschikt voor 6 personen ****

€578,- p.w.

€14,- p.p.p.n.
Mooi en kindvriendelijk huis met een rustige
ligging op 4.5 km van het stadscentrum.
Watersportactiviteiten en jachthaven op 3 km
ES9584.301.1

Spanje, Costa Dorada, L'Ampolla
Vakantiehuis geschikt voor 8 personen ****

€945,- p.w.

€17,- p.p.p.n.
Mooi vakantiehuis omgeven door bomen met een
openluchtzwembad. Huisdieren toegestaan.
Plaats gelegen vlakbij de monding van rivier de
Ebro en in de omgeving van rijstvelden
ES9589.898.1

Frankrijk, Côte d'Azur, Fréjus
Appartement geschikt voor 4 personen ****

€588,- p.w.

€21,- p.p.p.n.
Mooi appartement gelegen op 800 m van
zee. Waterpark, wandelpaden en
safaripark in de buurt
FR8509.187.1

Griekenland, Kreta, Rethymnon
Vakantiehuis geschikt voor 4 personen ****

€895,- p.w.

€32,- p.p.p.n.
Rustieke villa met zwembad en mooi uitzicht
op de bergen. Geschikt voor families. Gelegen
in het centrum en 8 km van het strand
GR6478.302.1

Hongarije, Thermal, Kehidakustány
Vakantiehuis geschikt voor 7 personen ****

€976,- p.w.

€24,- p.p.p.n.
Comfortabel huis gelegen op een kindvriendelijk
vakantiecomplex met een waterpark. Huisdier toegestaan.
Waterglijbanen, wellnesscentrum, thermaalbad en sauna
aanwezig. Bekende meren kunnen makkelijk worden
bereikt
HU8784.100.6

Frankrijk, Vendée-Pays de la Loire, Pornic
Appartement geschikt voor 4 personen ***

€681,- p.w.

€25,- p.p.p.n.
Huis gelegen op een residentie te midden van
groen. Gelegen op 10 m afstand van zee.
Thermaalbad op 800 m en mogelijkheden voor
bootexcursies
FR2540.550.1

Kroatië, Kvarner Eilanden, Rab Kampor
Vakantiehuis geschikt voor 6 personen ****

€848,- p.w.

€21,- p.p.p.n.
Kindvriendelijk en comfortabel huis met een
rustige en zonnige ligging. Gelegen op 50 m
van zee. Tal van activiteiten in de omgeving
HR3703.635.1

Dit is slechts een selectie op basis van een verblijf van 7 nachten met aankomstdatum in
juni. Bezoek onze partnerwebsite www.interhome.be/partner voor actuele prijzen en
aanbod.




