10
(15 reacties)

Isicola
Isicola
Torrox
Tel:+34 670828420
info@isicola.com
www.isicola.com/naturism/nl
Lat: 36.767492
Long: -3.930359

er, sinds 2005, voor gekozen om
twee teepees te verhuren voor wie
een vleugje "traditional nature
lifestyle" wil en een kleine studio
voor wie het net even iets luxer wil.
De teepees zijn 5-6 meter in
diameter, hebben een volledige
stahoogte en zijn voorzien van
De zon, de bergen en de natuur, met
comfortabele tweepersoonsbedden
de zee en het strand vlakbij!
met dekbedden. De studio bestaat uit
een kleine salon met een kleine
Even voorstellen;
slaapruimte met tweepersoonsbed
met dekbed. Tevens heb je bij de
In de heuvels direct boven Torrox
studio de beschikking over een
Pueblo aan de Costa del Sol hebben
douche en toilet voor privégebruik.
we de hand weten te leggen op een
Verder heb je de beschikking over een
authentiek verbouwde cortijo met
ruime “open air” keuken met
land van meer dan 300 jaar oud.
koelkasten, vrieskast, magnetron,
Uitgebreide beschrijvingen vindt je op
was/spoelbakken met aanrecht,
<a target="_blank"
barbecue, douches, toiletten, etc.
href="http://www.isicola.com/naturism/nl/index.html
etc.
">isicola.com/naturism/nl/</a>
Het idyllische, authentieke en
Door onze roots welke teruggaan tot
traditionele dorpje Torrox met haar
de Cree Tribe van Canada hebben we
barretjes en restaurantjes is op twee
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Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De
informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie
je fouten of heb je aanvullingen, help ons en geef het door op naturismegids.nl
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kilometer afstand en in tien
auto-minuten ben je op het strand
van Torrox-Costa.
Faciliteiten en mogelijkheden:
Teepees inclusief bedden,
dekbedden, comfortabele stoelen en
tafels, keuken met koelkasten,
vrieskast, magnetron, inventaris en
sanitair.
Zwembad met onderwaterverlichting,
zonneterras met ligbedden,
loungehoek.
Extra mogelijkheden: het organiseren
van dagtour met een 4x4, boottocht
of bijvoorbeeld het klaar laten zetten
van een huurauto op het vliegveld van
aankomst.
Algemeen
Alle plaatsen hebben elektriciteit
Verhuur accommodaties
WIFI / internet
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Zwembad
Zee
Activiteiten
Georganiseerde activiteiten voor
volwassenen
Diversen
Nederlands gesproken
Engels gesproken
Spaans gesproken
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