
 571کد  اجاره ویال لوکس در رامسر

متر که در یک حیاط بزرگ و درختکاری شده واقع میباشد. در این مجموعه یک ویال تک خواب با  135ویال به مساحت 

فاصله دورتر نیز قرار دارد که در صورت تمایل و برای خانواده هایی که تعداد آنها زیاد می باشد میتوانند هر دو ویال را 

 .کننداجاره 

امکانات ویال شامل دو اتاق خواب ، تخت خواب ، میز ناهارخوری ، مبلمان لوکس ، آشپزخانه و یک تراس با ویوی شگفت 

 .انگیز میباشد

یکی از ویژگی های ویال که شما را جذب می کند ساختار چوبی داخل ویال میباشد که حس خوبی را به شما القا می کند و 

 .نفر را دارد 6این ویال گنجایش پذیرایی تا   به دریا و جنگل دالخانی دارد.همچنین فاصله بسیار کمی 

 570کد  اجاره ویال در رامسر با استخر و میز بیلیارد

تخت خواب در  8متری از دریا قرار دارد. این ویال به صورت دربستی هست و دارای سه اتاق خواب که  50ویال در فاصله 

  .خواب ها دارای سیستم گمایش شوفاژ و سرمایش کولر می باشند آن تعبیه شده است. تمام اتاق

امکانات ویال شامل آشپزخانه ، تلویزیون ،شومینه ، صندلی تابی چوبی و مبلمان لوکس می باشد. ویال عالوه بر استخر 

و فوتبال دستی هم برای بزرگساالن یک استخر کوچک برای کودکان نیز دارد و همچنین برای سرگرمی و تفریح میز بیلیارد 

 .در ویال تعبیه شده است

یکی از مزیت های ویال وجود تراس است که برای مسافران بسیار اهمیت دارد که ویال تراس با ویوی عالی داشته باشد. 

 .ویال دارای مبله سنتی و با ویوی دریا میباشد که می توانید بهترین لحظات را در داخل ویال ثبت کنید

 .هزار تومان دریافت می شود 150نفر می باشد و برای هر نفر اضافه  6ای مبلغ ذکر شده بر

 569کد  اجاره ویال استخردار با بیلیارد در سلمانشهر

کنیم. این اگر به دنبال یک ویال تمام عیار برای اقامت در طول تعطیالت خود هستید اجاره این ویال را به شما پیشنهاد می 

ای تواند گزینههای دیگری هم دارد که شما را در انتخاب آن مصمم خواهد کرد. این ملک میویژگیویال عالوه بر لوکس بودن 

  .مناسب برای عالقه مندان به اجاره ویال استخردار هم باشد

را توانید به سادگی به وسائل مورد نیاز خود دسترسی داشته باشید و اقالم خود با توجه به فاصله نزدیک ویال تا متل قو می

های متل قو خریداری نمائید. این در حالی است که طبیعت اطراف موقعیتی عالی را در اختیار شما قرار داده که از فروشگاه

 .از کوهستان، دریا و جنگل بازدید نمائید

دارد. شما  مهمان را  8الی  6خواب و هر خواب مستر می باشد. با توجه مساحت آن ظرفیت پذیرایی از اتاق 3این ویال دارای 

  .توانید از مناظر تراس هم لذت ببرید و ساعات مفرحی را در طبیعت اطراف ملک سپری کنیدبا اجاره ویال استخردار می

از روی دیگر قیمت ویال با توجه به امکانات آن بسیار مناسب تعیین شده و دست گردشگر را برای سپری کردن اقامتی دلچسب 

های تفریحی این منطقه، به اطراف نیز ا اجاره روزانه ویال در سلمانشهر عالوه بر جذابیتدر سلمانشهر باز می گذارد. ب

 .توانید در طول سفرهای کوتاه خود به شهرهای اطراف از تعطیالت خود نهایت لذت را ببریداشراف خواهید داشت و می

 568کد  اجاره ویال دو خواب استخردار در متل قو 



 800میباشد. این ویال در فاصله  ...، آشپزخانه با لوازم آَشپزی ، حیاط ، پارکینگ ، استخر و  ویال شامل دو اتاق خواب

  .متر از برج قرار دارد 1500متری از دریا و 

توان به فاصله نسبتا های این ویال میبا یک تیر چند هدف را نشانه گیری کنید. از دیگر مزیت اجاره ویال در سلمانشهربا  

آن تا دریا و ساحل سلمانشهر اشاره کرد که شما را از اجاره ویال با ساحل اختصاصی یا اجاره پالژ بی نیاز خواهد قابل قبول 

 .کرد

 573کد  اجاره ویال دوبلکس استخردار در رامسر

ار گرفتن ویال دوبلکس و دارای دو اتاق خواب می باشد. ویال کامال مجهز می باشد و یکی از بهترین ویژگی هایی که دارد قر

استخر شنا وسط هال می باشد. ویال دارای تراس با ویوی عالی و منظره رویایی میباشد. هچنین این ویال عالوه بر استخر 

 .دقیقه فاصله دارد 5برای سرگرمی میز بیلیارد را در ویال قرارداده است. ویال تا مرکز شهر و دریا فقط 

و دارای مبلمان شیک می باشد و بهترین گزینه برای   بسیار لوکس هستاجاره ویال روزانه در رامسر ین ویال برای ا

 .خانواده هایی است که تمیزی ویال بسیار مهم است و به دنبال ویالهای دربستی هستند

 574کد  اجاره آپارتمان مبله در رامسر

میباشد که دارای یک ورودی  متری دو خوابه 70واحد  10متری از دریا می باشد که دارای  5آپارتمان مبله در فاصله 

دقیقه ای تله کابین رامسر می باشد. این سوئیت  5میباشد. این ویال دارای یک تراس با ویوی دریا می باشد و در فاصله 

 .می باشند اجاره ویال ارزان در رامسرآپارتمان بهترین گزینه برای خانواده هایی میباشد که به دنبال 

 

 

 

 

 

 


