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Valparaiso

Benidoleig, Costa Blanca
www.spanishluxuryvilla.com/swedish

Information om Villa Valparaiso
Välkomna till paradiset!
Villa Valparaiso är en idyll – en lyxig villa nära
Denia på Costa Blanca kusten. Villan har stora,
rymliga rum och tar upp till 14 personer. Med
sin stora härliga pool, jacuzzi, Bali chill out
area, terrasser, trädgård och spektakulära vyer
över Medelhavet från alla rum, erbjuder villan
en riktig smak av paradiset.
Här finns 5 sovrum med totalt 11 sovplatser
(plus 3 extra sängar vid behov), 4 badrum, stort
kök/matsal och härligt vardagsrum med öppen
spis. Alla rum har luftkonditionering (med
värmefunktion under vintertid). Villan är
omgiven av en härlig trädgård; dels med
gräsmatta och ett vackert olivträd där man kan
söka skugga under varma dagar och dels med
trädgårdsterrasser med fiskdamm, diverse
exotiska buskar, blommor och fruktträd(citron,
apelsin och nektarin bl a ). Poolen, som har värmefunktion, är omgiven av en stor
terrass och det finns ytterligare en takterrass med en Marockansk chill out area med
soffa, kuddar och platt TV. Där kan ni se på filmer under bar himmel med stjärnorna
och månen som enda ljus! Villan har även ett pingisbord. Jaccuzin, som har plats för
upp till 10 personer, är belägen på övre delen av trädgårdsterrassen och med
vidsträckt vy över dalen. Härlig plats att dricka ett glas vin när solen går ner! Ijämte
jacuzzin finns även en Bali chill out area med en Bali pagod med härliga soffor,
levande ljus och soft belysning på kvällen.
Läge
Villan är belägen mittemellan Alicante och Valencia på Costa Blanca kusten, nära byn
Benidoleig. Området är en etablerad urbanisation med omkring 150 villor. Det är ett
lugnt område med vackra omgivningar av höga berg och orörd natur. Där finns en
bar/restaurang, pool och tennis klubb disponibelt för gäster och boende i
urbanisationen bara 2 minuters promenad från huset. Där finns även ett biljardbord.
Närmsta mataffären ligger nere i byn Benidoleig ca 3 km från villan. Där kan ni köpa
bl a nybakat bröd varje morgon. De närliggande byarna Orba, Beniarbeig och Ondara
är alla inom 10 minuters bilfärd och där finns mindre affärer samt restauranger och
barer. Stranden är bara 15 min bilkörning (Denia) och där är spektakulär utsikt ner
över dalen ända ner till havet från alla rum i villan.
Denia och Javea, ca 15-25 min från villan, är båda små kustorter med en härlig
familjekänsla året runt. Under sommarmånaderna erbjuder de också ett bra nattliv
för den yngre generationen. Om du vill göra en utflykt till större städer når du
Benidorm inom 25 minuter och
Valencia & Alicante inom en timma.
Närmsta flygplats samt hyrbilar
Ni kan välja att flyga antingen till
Alicante eller Valencia och därifrån
rekommenderar vi att ni hyr bil.

Faciliteter:
10x4m pool (med värmefunktion) med pool leksaker, jacuzzi med värmefunktion,
Bali pagod, trådlöst bredband, pool dusch, TV (satellit TV), DVD, bluetooth speaker,
CD-spelare och radio, diverse dvd's, cd's och böcker, 2 spjälsängar, trappgrind, 2
barnstolar, extrasängar, stort teleskop, H/C aircon i alla rum, tvättmaskin, öppen spis
, havsutsikt från alla rum, takterrass med Moroccan chill out area och platt TV, 400
m2 terrass, omfattande trädgård, privat parkering för 5 bilar(på husets egen mark),
stort kök och matsal, diskmaskin, microvågsugn, fullt utrustat kök, trädgårds möbler
inklusive stort utomhus bord med 8 stolar, ytterligare 2 bord med 4 stolar på vardera,
gas BBQ, terrass värmare, pingisbord, 2 spjälsängar, barngrind för trappan inomhus,
tennisbana/restaurang/poolbar inom 250 m, diverse sällskapsspel för inomhus och
utomhusbruk. Tvättning av sängkläder/handdukar och städservice före och efter Er
vistelse. Extra städning under Er vistelse kan bokas mot extra avgift.
Lokala attraktioner och saker att göra:
Benidoleig är en liten lantlig by belägen vid foten av
Sierra de Seguili med sina 783 invånare. Det är en
pittoresk och väldigt spansk by med branta slingrande
vägar och med utsikt över de närliggande vin, mandel,
apelsin och olivodlingarna. Dessa odlingar utgör den
främsta inkomsten för byn. The Calaveras (skallarna)
Grottan är den stora attraktionen i byn. Grottan fick sitt
namn från de 12 skallar som hittades i ingången 1768.
Cavanilles etablerade att detta var Morernas skallar som
hade dött under tidigare expeditioner av grottorna. En
400 meter lång passage inne i grottan slutar i en
underjordssjö. I Benidoleig finns flertal restauranger,
barer och cafeer.

En åsnefarm finns ca 30 minuter från villan. Där kan
barnen få prova på att både mata och rida på åsnor.
Där finns även en restaurang med Menu del dia för
en liten slant. Vägen till åsnefarmen går via Jalon
valley där man kan stanna till och inhandla områdets
eget producerande vin.

Det finns ett alldeles nybyggt shopping center, Portal de la Marina, bara 5-10 minuter
från villan i Ondara. Där finns bio (engelsktalande filmer), bowling, restauranger och
affärer såsom Casa(inredning), Eroski mataffär, Mango and Zara (klädaffärer).
Denia beach (15 min bilkörning) är en vacker, lång
sandstrand med diverse restauranger längs med
strandremsan. Där finns också en jättemysig marina (se
bild t h)där du hittar många fina restauranger, båtar
och coola barer. Denia stad är jättebra för shopping och
har butiker som Mango, Zara och Intermissimi.

Stranden i Javea, se foto t v, (20-25 min bilkörning) har en
underbar sandstrand och strandpromenad med flera
restauranger/pubar/nattklubbar. Där finns också
vattensport såsom jetskis, para-gliding och båtuthyrning.
Javea Port(hamn) har även en del restauranger och en lite
klippigare strand.

Altea är en mycket pitoresk gammal stad bara 20 minuter från
villan längs kusten. Staden är packad med historiska platser,
bra restauranger och mysiga små butiker. Fantastisk atmosfär,
speciellt på kvällarna när de smala gränderna lever upp!
Både Javea och Denia har golfbanor; Club de Golf Javea (9 hål)
och Club de Golf La Sella (18 hål). Om du är en entusiastisk
golfare ar det värt att köra lite längre till Oliva Nova (25 min)
eller till den berömda El Saler (50 min) nära Valencia.
Missa inte en strand som heter El Portet nära Moraira, se bild t
h. Det är nästan som en bukt i Karibien, vattnet är turkost,
vägen slingrar sig ner från berget och klipporna är grönskande.
Vattnet är väldigt lugnt och säkert för barn. Missa inte heller
Moraira town.
Grenadella och La Baracca stränderna är också värda ett besök.
Dessa är belägna söder om Javea och har spektakulära vyer,
kristallklart blått vatten och riktiga genuina Spanska
restauranger. La Baracca serverar den bästa paellan i området
enligt vår åsikt!
Om ni vill köra gokart finns det närmast i Ondara, 10 minuter
från villan.
Det finns också en del vattenparker, nöjesparker och zoo nära Benidorm, ca 25
minuter från villan.
Priser 2018: (inkl bäddlinnen, handdukar, strandhanddukar, jacuzzi
värme & full städning efter avresa)
Lågsäsong (Oktober-Mars) 20995 kronor /vecka
Mellansäsong (April-Maj)
25995 kronor /vecka
Högsäsong (Juni-September) 29995 kronor/vecka
Extra kostnader: (frivilligt)
Poolvärme (rekommenderas under låg- och mellansäsong): 3000 kronor/vecka
Kontakt information:
Caroline Karlsson
Email: info@spanishluxuryvilla.com
Mobil: 0044-7967650996
Hemsida: www.spanishluxuryvilla.com/swedish

Rumsinformation och foton
Första våningen: kök, vardagsrum, 2 sovrum och 1 badrum.
Kök / matsal (8m x 4m)
Kyl och frys, marmor bänkskiva, byrå med
extra lådor och skåp, gasspis, ugn,
microvågsugn, tekokare, kaffekokare, fullt
set med grytor, bestick, porslin, glas,
diskmaskin, varm och kall
luftkonditionering, stort köksbord och
stolar, köksskåp, vinställ, köksfläkt,
bluetooth speaker samt varm och kall
luftkonditionering. Entre’ till terrass och
pool-område.

Vardagsrum (6.5m x 5.5m)
4 dubbelfönster med härlig utsikt, 3-sitts soffa,
3-sitts bäddsoffa, soffbord, TV bänk, TV (satellit
TV), DVD, HI-FI, DVD filmer, CD skivor, öppen
spis, varm och kall luftkonditionering, stor byrå,
runt bord med 2 rotting fåtöljer, vägg lampor,
takfläkt, bokhylla och böcker, telefonbord

Hall
Vitrinskåp, tavlor samt belysning.

Sovrum 1
Dubbelsäng, sängbord, garderob med
hyllor och hängare, byrå, tvättkorg, 2
stolar och bord. Takfläkt.
Varm och kall luftkonditionering.
Balkong. Extra säng vid behov.

Sovrum 2
Dubbelsäng, garderob med hyllor
och hängare, byrå, tvättkorg, fåtölj
med bord. Takfläkt.
Varm och kall luftkonditionering.
Balkong. Extra säng vid behov.

Badrum 1
Badkar med dusch, separat dusch, handfat, toalett,
takbelysning samt belysning över spegel, toalettskåp,
spegel samt first aid box.

Nedre våning: 3 sovrum, 3 badrum, hall.

Badrum 2
Badkar med dusch, separat dusch, toalett,
takbelysning, lampa över spegel och
handfat. (en-suite till sovrum 3)

Sovrum 3
Dubbelsäng, sängbord, lampor, 2
stolar med bord, byrå, garderob med
hyllor och hängare, tvättkorg, TV samt
DVD spelare, varm och kall
luftkonditionering.
Extra säng vid behov.

Sovrum 4
3 enkelsängar, bokhylla, sängbord, lampor,
garderob med hyllor och hängare, tvättkorg
samt varm och kall luftkonditionering.

Badrum 3
Dusch, toalett, toalettskåp, takbelysning samt
lampa över spegel och handfat. (en-suite till
sovrum 4)

Sovrum 5
2 enkelsängar(går att sätta
ihop till en dubbelsäng om
så önskas), 2 sängbord,
lampor, takbelysning,
tvättkorg, garderob med
hyllor och hängare, stol,
varm och kall
luftkonditionering och
dubbeldörrar ut till infarten.

Badrum 4
Dusch, toalett, toalettskåp, takbelysning, lampa
över spegel och handfat. (en-suite till sovrum 5)

Foton från terrassen, poolen, Bali pagod & jacuzzin

Foton från den vackra trädgården
Bourganvilla

Lavendel

Trädgård med olivträd

Bali pagod med chill-out area

Citron nära till hands

Trädgårdsterasser

Caroline, Amelia, Christian och Oscar
Ägare av villan

