
 535کد  اجاره ویال ارزان در رامسر

دنبال اجاره ویال ارزان در رامسر می باشند بسیار  دو خوابه دارای امکانات اولیه و کامل میباشد و برای خانواده هایی که به ویال

 .دقیقه تا دریا می باشد 10حیاط ساده و نقلی می باشد. ویال واقع در اول جاده جنگلی رامسر و فاصله  مناسب است. ویال دارای

 532کد  اجاره ویال در رامسر با استخر -ویال سه خوابه استخردار همراه جکوزی در رامسر 

مورد نیاز شما فراهم شده تا سفری آرام و بی  ویالی لوکس در عروس شهرهای شمال رامسر قرار دارد. که در آن تمام امکانات این

 .دغدغه داشته باشید

واب دارد و در تمام اتاق ها سیستم سرمایشی و گرمایشی وجود دارد. تمام مبلمان ویال مدرن و لوکس می خ ۳این ویالی استخردار 

 .باشد

استخرسرپوشیده، میز بیلیارد، فوتبال دستی، میز  رفاهی این ویال که باعث سفری بی دغدغه برای شما میشود عبارتند از امکانات

 .و بالکن  اطتی وی روم، حی ناهارخوری، اتاق خواب مستر،

است.اگر به دنبال اجاره ویال در رامسر با استخر  نفر و دارای جای پارک در حیاط ۶خواب پذیرای ظرفیت استاندارد  ۳ویال  این

 .برای روزهایی که میخواهید رزرو کنید هسیتد.میتوانید این ویال را

کس و استخردار هستند و امنیت و آرامش برایشان خیلی مهم این ویال اختصاص داده می شود به خانواده هایی که به دنبال ویالی لو

 .است

 531کد  اجاره ویال استخردار دو خواب در رامسر

گزینه ها برای خانواده هایی که به دنبال اجاره ویال در  ویال دارای دو اتاق خواب به همراه امکانات کامل میباشد ویکی از بهترین این

 . نفر تدارک دیده شده است 8الی  6یال برای تعداد نفرات هستند میباشد. فضای و رامسر با استخر

 529کد  اجاره ویال نزدیک تله کابین رامسر -اجاره ویال سه خوابه در رامسر 

باال ساکن است و طبقه اول برای اجاره در اختیار  اقامتگاه یک ساختمان دو طبقه بسیار تمیز و شیک می باشد که مالک در طبقه این

تفریح و سرگرمی قدم بزنید.  این ویال دارای یک حیاط بسیار زیبا و جذاب میباشد که شما میتوانید برای .شود مهمان قرار داده می

 مهمان را دارد. آشپزخانه ویال مجهز و تمامی امکانات الزمه در مدت اقامت 8 امکانات ویال شامل سه اتاق خواب که گنجایش پذیرش

 .شما مهیا می باشد

خانواده داشته باشید و از تماشای طبیعت بی نظیر  ز و صندلی میباشد که شما می توانید ساعات خوشی را در کنارویال دارای می بالکن

بسیارکمی از دریا و تله  نگران نباشید باربیکو تعبیه شده است. از مزیت های ویال قرار گیری در فاصله ببرید. برای کباب پختن هم

سفر  مراکز خرید و بازار دارید. با اجاره ویال نزدیک تله کابین رامسر امیدوارم سیار آسانی بهکابین رامسر می باشد و شما دسترسی ب

 .لذت بخشی داشته باشید

 528کد  اجاره ویال در رامسر -اجاره ویال در کتالم رامسر 

مهمان را دارا می باشد. امکانات  10پذیرایی از  ویال بزرگ و حیاط دار دارای سه اتاقخواب به همراه امکانات کامل و شرایط این

رمایش، کامل و س نفره و در یکی از اتاق ها دو تخت تکنفره در نظر گرفته شده و سیستم گرمایش و ویال در هر خواب یک تخت دو

بهتر شما کمک شایان توجهی میکنه. ویال، مبله و تمیزه. در حیاط ویال  مجزا برای هر اتاق و پذیرایی تدارک دیده شده که به اقامت

هم وجود داره و میتونید دسته جمعی تو این  ماشین  باربیکیو گذاشتن تا از پخت و پز غذاهای کبابی لذت ببرید. جای پارک براتون

  .بابت امنیت ماشیناتون راحت باشه اقامت داشته باشید و خیالتون ویال

 527کد  اجاره سوئیت در رامسر کنار دریا -ویال چسبیده دریا رامسر 



دارای امکانات کامل رفاهی در مدت زمان اقامت  دارای دو اتاق خواب و در نزدیکی ساحل طالیی رامسر واقع شده است. ویال ویال

به سادگی می توانید به  ویال دسترسی بسیار آسان به دریا و نزیدک ورودی پالژ طرح شنا میباشد و شما ی اینشما می باشد. از مزیتها

 .محل شنا رفت و آمد کنید

 523کد  اجاره خانه باغ در رامسر -اجاره ویال دربستی در رامسر 

دوستداران ویالهای دربستی می باشد. ویال دارای  مجموعه دارای یک حیاط درختکاری شده و زیبا می باشد و بهترین پیشنهاد برای این

نفر میباشد  6استاندارد این ویال  نفر را دارد که 9الی  6خواب می باشد و شرایط الزم برای پذیرایی از  سه اتاق خواب به همراه تخت

  .دریافت میشود هزار تومان 50و برای بقیه افراد مبلغ 

باشد. سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی , سیستم  ویال شامل آشپزخانه که تمامی لوازم پخت و پز در مدت زمان شما مهیا می امکانات

باشد که  عالوه بر تمامی این موارد ویال دوبلکس دارای یک تراس مشرف به حیاط زیبا می گرمایش و سرمایش تهیه شده است و

 .میتوانید با آرامش در آنجا استراحت کنید

شما بدون هیچ مشکلی در هر ساعت از روز می  یا میباشد ومتری از در 150ویژگی های بسیار محبوب ویال قرارگیری در فاصله  از

 .تماشای امواج دریا و تفریحات ساحلی لذت ببرید توانید به ساحل زیبا بروید و از

 522. کد  اجاره ویال در رامسر با استخر -اجاره ویال استخردار در رامسر

اجاره روزانه خانه  که در اختیار گردشگرانی که قصد ای کامل از امکانات و فضای مناسباین ویالی استخردار توانسته با مجموعه

موقعیت مناسب جهت اقامت شما و همراهانتان را  تخت خواب، 2اتاق خواب و  2ی را دارند قرار بگیرد. این ویال با ارائه در رامسر

مقدمات یک سفر به یاد ماندنی  تواندیمناسب در منزل و طبیعت زیبا و فوق العاده در خارج از ویال، م ی امکاناتکند. ارائهفراهم می

 .را برای شما و همسفرانتان فراهم کند

اگر قصد دارید به شهر رامسر سفر  ... شامل فضای سبز مناسب، پارکینگ ، کولر اسپیلت، آنتن و تلویزیون،استخر و امکانات ویال

اجاره ویال در رامسر با  یکی از گزینه های انتخابی تان برایبه شما ارائه میدهد، میتواند  کنید، این اقامتگاه با امکانات مناسبی که

اقامتی توام با آرامش را تجربه کنید. امکان دسترسی  باشد. این ملک در مکانی دنج و آرام قرار گرفته است که در آن می توانید استخر

 .و ... وجود دارد شهر از جمله، فروشگاه، مرکز خرید، نانوایی، مراکز تفریحی آسان به تمامی امکانات

 519کد  اجاره سوئیت در رامسر کنار دریا -اجاره سوئیت دو خواب رامسر کنار دریا 

ی تجهیزات اولیه در آشپزخانه دارد. ارائه نفر را 6الی  4دو خواب و خوش نقشه میباشد و شرایط الزمه جهت پذیرایی از  آپارتمان

ترین مزیت مهم .قرار داده و شرایط قابل قبولی را برای سپری کردن سفری دلچسب محیا کرده است کان آشپزی را در اختیار شماام

عالوه بر شهر دیدنی و زیبای رامسر به دریای آرام خزر نیز دسترسی  این آپارتمان محل قرار گیری آن است. با تکیه بر این جریان

عالوه بر طبیعت  اجاره آپارتمان مبله در رامسر دقیقه به دریا برسید. با 5با طی مسافت زمانی کمتر از توانید داشت و می خواهید

 جنگل، دریا و کوهستان امکان استفاده از دیگر امکانات گردشگری را موجود در این ناحیه را نیز خواهید داشت

ورودی برای هر سه واحد یکی می باشد. یک تراس  مالک در طبقه باال این سوئیت ساکن می باشد و  قابل توجه این می باشد که نکته

 .دارد که در صورتیکه تعداد نفرات کم باشد اجازه استفاده از آن را دارد زیبا و مبله در طبقه سوم وجود

 518کد  رامسر اجاره ویال در -اجاره سوئیت در رامسر کنار دریا 

ای برخوردارند. این اقامتگاه نقلی دوبلکس ویژه هایی که نزدیک به دریا هستند یا منظرۀ دریا دارند، از امتیازآپارتمان ویال و

اجاره  دنبال ای نزدیک از ساحل واقع شده است و بهترین گزینه برای کسانی که بهفاصله و دارای یک اتاق خواب و در

ای مناسب برای گذراندن هستند می باشد. قرارگیری این آپارتمان در بهترین نقطه شهر، گزینه یاسوئیت در رامسر کنار در

  .یک امتیاز محسوب شود اجاره ویال در رامسر تواند برای مخاطبانتعطیالت است و می

ایرانی، فرنگی(، باربیکیو و .. ) قبیل پارکینگ، آشپزخانۀ مجهز، سرویس بهداشتی کامل مبله، با امکاناتی از این آپارتمان

 مدت اقامت آنها باشد. این آپارتمان ساحلی که در ساحل قرار گرفته است، با تواند موجب رفاه حال مسافران، در طولمی

با در کف بام قراردارد در صورتیکه تعداد یک تراس مشترک و زی .مهمان است 4قیمتی بسیار مناسب، آماده پذیرایی از 
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دلیل قیمت مناسب و امکانات  باشند امکان استفاده از آن وجود دارد و باید از ورودی مالک باال بروند. به نفر 3مسافرها 

 د.جوان می باش الزمه و نقلی بودن بهترین پیشنهاد برای زوج های

 517کد  سر کنار دریااجاره سوئیت در رام -اجاره سوئیت دو خواب رامسر 

طبقه باال یک واحد تک خواب دارد. ویالی مورد  دو خواب واقع در طبقه همکف می باشد. این آپارتمان دارای دو طبقه است که سوئیت

دقیقه ای از  5فاصله  ورودی برای هر دو سوئیت یکی میباشد. ویال دارای امکانات اولیه میباشد و در نظر در طبقه همکف می باشد و

 .زیاد نیست رار دارد. دسترسی به مراکز خرید و خیابان اصلیدریا ق

 516کد  اجاره سوئیت رامسر کنار دریا -اجاره ویال تک خواب در رامسر 

ماست. ملک فوق با امکانات مناسب  تخصص اجاره ویال در رامسر را نیز نداشته باشید. پیشنهاد قیمت ویال در رامسر حتی دغدغه

وسیله نقلیه  از هر نقطه ایران عزیز است. به طوری که شما می توانید چه پیاده، چه با و موقعیت جغرافیایی عالی، پذیرای گردشگران

تا ساحل زیبای  استفاده را ببرید. از طرفی فاصله بسیار نزدیک بنا های گردشگری محیط نهایتدر کمترین زمان ممکن از تمام جاذبه

 .کندترغیب می اجاره سوئیت در رامسر کنار دریا جذابیت آن افزوده است و دلیلی است که شما را به سمت خزر، بر

با تله کابین فاصله دارد. ویال به مراکز خرید بسیار نزدیک  دقیقه 5دقیقه پیاده روی دارد و همچنین با ماشین در حدود  5ویال تا دریا  از

 .گزینه برای زوج های جوان که به دنبال ویالی ارزان نزدیک دریا می باشند یناست. بهتر

 514کد  اجاره سوئیت در رامسر کنار دریا -اجاره ویال ساحلی در رامسر 

گرفته اند.ویالی تک خواب ساحلی بهترین گزینه  ساحلی از آن دسته از ویالهایی هستند که بسیار محبوب و مورد استقبال قرار ویالهای

ویال دربستی در  .باشد متری دریا می 50دارند ویال در نزدیک دریا باشد.این ویال ساحلی در فاصله  ی خانواده هایی که دوستبرا

 .یکی از گزینه های پر طرفدار می باشد و اغلب خانواده ها دوست دارند که تنها در یک ویال ساکن باشند رامسر

 513کد  اجاره ویال رامسر بلوار کازینو -ویال در بلوار کازینو رامسر 

انگیزی کیلومتر مسافت دارد. این بلوار در زیبایی و دل کنیم دوشماری میزدن در آن لحظهبلوار رؤیایی که خیلی از ما برای قدم این

گذر تبدیل شد. بود، اما بعدها به پیاده یل؛ بلوار آسفالتاند. اواطرف این بلوار درختان نخل و سرو سر به فلک کشیده همتا ندارد. در دو

 .را قدم بزنید اجاره ویال در رامسر بلوار کازینو شده است. با امروزه در دو سوی بلوار جاده ساخته

سفر کنید. از درختان نخل و سرو اطرافش و هوای  دیدار از بلوار کازینو و بناهای منحصر به فردش الزم است ابتدا به رامسر برای

ایتالیا را ببینید. گلستانی  هتل قدیم بروید و تلفیق سالیق، فرهنگ و هنر ایران باستان، آلمان، انگلیس و انگیزش لذت ببرید و سپس بهدل

 .لذت سفر خود را صدچندان کنید اجاره ویال در رامسر بود. با ها، در این سفر به یاد ماندنی همراه شما خواهد

نفر را دارد و بهترین  4ویال ظرفیت الزمه برای  دقیقه ای از دریا می باشد. این 10نقلی و تک خواب در بلوار معلم و فاصله  ویال

  .و در نزدیک دریا می باشد باشد که به دنبال ویالی نقلی و تمیز گزینه برای خانواده هایی می
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