
12-14 Personer
6 Soveværelser
7 Badeværelser
420 m² Bolig
320 m² Terrasse

Have & privat pool
Børnepool
Air Condition
Central varme
Stuepige 

Afstand til:
Strand: 3 km
Indkøb: 1 km
Golf: 4 km

Mansion'Ses'Oliveres' 7748

MANSION SES OLIVERES er vores nye og absolut bedste luksus villa, med en perfekt beliggendhed i det eksklusive område 
s'Horta, lidt udenfor Cala d'Or og Portocolom. Bygget i lokal natursten og søjler af sandsten fra Santanyi, på en 17.000 m² privat 
og frodig grund, med en helt fantastisk udsigt over oliven og mandel marker så langt øjet rækker, ned til det strålende blå 
Middelhav i horisonten. Villaen ligger idyllisk og helt privat midt i det majorquinske landskab, man hører kun fårenes bjælder i det 
fjerne. Dette fredsfyldte feriehus byder på store pragtfulde badeværelser med fliser i natursten. Helårs feriebolig med klima anlæg 
og central varme over hele huset til de kølige vintermåneder.
 
WIFI INTERNET UDEN OMKOSTNINGER
 
VILLAEN er bygget miljøvenligt med mange detaljer og energi rigtige materialer, som automatisk klima kontrol, halogen, led og 
energi sparepærer. Smukt og smagsfuldt indrettet af en dansk fastboende indretningsarkitekt, som byder på et unikt feriehjem for 
hele familien. Luksuriøst komfort til inden- og undendørs livet. Særdeles børnevenlig med tumleplads til de yngste.
 
STUE ETAGE : En massiv egedør åbner op til vindfang med rustikke træbjælker i loftet og byder indenfor i den smukke entre, som 
leder videre indtil stuen med god spiseplads omkring et 3 meter massiv langbord med udsigt til havet og poolen. Her finder man 
et stort LG-42 fladskærms satelit TV med DVD/CD spiller og iPOD tilslutning samt Playstation 2. Man kan slappe af i de behagelige 
sofaer eller gyngestole omkring pejsen hvorfra der er direkte udgang til poolen. I forbindelse med stuen ligger det store 
håndlavede landkøkken helt superb. Her har stuepigen og anden personale egen indgang. Det moderne veludstyrede køkken 
byder på gaskomfur med stort wok-blus, ovn, microovn, blender, kaffemaskine (Melita/Espresso/Bodum), samt brødristere, 
juicepresser og meget mere. Der er et rundbord med spiseplads og udgang til poolen og den overdækkede terrasse med god 
spiseplads i behagelige stole og en strålende udsigt til at nyde de lange smukke sommeraftener. Alle sove og badeværelser i 
villaen er designet individuelt, men i samme stil, altsammen i naturens farver med borde og stole, for at få det bedste ud af de 
smukke rum og skabe en både hyggelig og afslappende atmosfære.
VÆRELSE ET har to senge, to store klædeskabe og udgang til terassen samt et badeværelse ensuite med stor åben bruserum med 
siddeplads. Værelset er særdeles velegnet til kørestolebrugere med brede døre, som hele den øvrige underetage.
VÆRELSE TO har to senge, et stort klædeskab og direkte udgang til terasse og have, samt et badeværelse med god plads til at 
pudsle familiens yngste.
 
FØRSTE SAL : Fra den storslående hall fører trappen med et stort panorama vindue op til de øvrige suiter.
MASTER-SUITEN TRE er helt for sig, med en stor Super King Size dobbeltseng, hvorfra der er udsigt til havet og poolen, et stort 
smukt designet rustikt skab med adskilt dame/herre afdeling, samt et stort privat badeværelse. Her er udgang til en overdækket 
terasse med behagelige sofaer og en uforglemmelig udsigt, samt en lille fransk altan mod poolen.
VÆRELSE FIRE har to senge og udgang til både solterassen og en fransk altan, samt egen bad/bruse rum.
VÆRELSE FEM har en lille privat balkon, perfekt til en skyggefuld eftermiddags drink og læsning, to senge, samt et stort 
badeværelse med kar og brus.
VÆRELSE SEKS har egen entre, privat bad/bruserum i suiten og fransk altan og vinduer.
Alle soveværelser har klima anlæg og central varme, som kan kontrolleres individuelt. De håndlavede indbyggede skabe, døre og 
sengeborde er fremstillet i teaktræ af den lokale snedker. Alle værelserne har et privat tilhørende badeværelse, samt dobbelte 
terassedøre med persienner og lille fransk balkon, eller direkte udgang til terasse, samt en fantastisk udsigt; fra første salen til 
både havet og poolen.

SENGE : 1 Dobbelt seng ( 180 x 200 cm ) og 10 enkelt senge ( 90 x 200cm ) som kan stå adskilt eller samlet efter ønske
 
UNDENDØRS LIVET : Poolen er med sine 12.50m designet til de store svømmetag. En "strand" adskiller børne poolen og den 
brede trappe. Den indbyggede "chill-out" solseng med plads til 4 personer, byder på total afslapning. Omkring poolen kan man 
finde skygge under palmerne eller den eksotiske bambus parasol. De store terasser omkring hele huset er møbleret med ti 
indstillelige solsenge, stole og borde. Have casitaen har udekøkken med vask, gaskomfur,  køleskab, musik, WIFI, stor indbygget 
Barbecue til lange al-fresco grill aftener, et stort kørestole venligt bade/bruserum med toilet samt en udendørs kold/varm bruser 
ved poolen og stor grøn plæne med god tumleplads til de yngste. For sports entusiaster er der bordtennis og området er perfekt til 
lange spadsere, løbe eller cykelture. Der findes Fitness Center og SPA i området, samt indendørs olympisk pool og en 
lystbådehavn med eksklusive restauranter.
 
GRATIS :  Ring-mig-op Service  ·  Dansk Guide Service 24/7  ·  Dansk informationsbog  ·  Stuepige  ·  Velkomstpakke 

ETV 738 : Autoriseret udlejningshus med max. point fra de lokale myndigheder

Cala d'Or - S'Horta

http://www.villas2rentmallorca.com/index


 
MANSION SES OLIVERES byder på :
•  6 store soveværelser ( 20-25 m² ) til 12-14 personer ( med 2 gæstesenge )
•  7 Skønne badeværelser med kar og / eller brus ( 3 ensuite ) med håndsæbe og føntørre
•  Stuepige og håndklæder tre gange / uge ( kan bestilles dagligt )
•  Sengelinned, håndklæder og pool-håndklæder inkl
•  Nespresso maskine og kaffe kan forudbestilles
•  Swimming-pool 12,5 x 5 m ( dybde 1.20 -1.80 m ) Børne-pool 3 x 3 m ( dybde 0.5 m )
•  Nærmeste strande : Cala Serena, Cala Ferrera, Cala Marsal og Cala Sanau ( ca. 3 km )
•  Supermarked, bank, apotek, bageri, bar og restaurant i s'Horta ( ca. 800m )
•  Vall d'Or Golf med 18 huller ( special pris til Villas2rent Mallorcas gæster ) : 5 min
•  24 timers taxi service, kok og SPA behandlinger ved poolen mod forudbestilling
•  Automatisk air condition og central varme i alle rum ( automatisk op til ti timer pr nat inkl. )
•  Forbrug af el, vand og gas inkl
•  Baby Komfort : Første Barneseng med lined og håndklæder, højstol, pudslemadras, potte og kar
•  Strande, Tennis, Golf, Spa behandlinger, Indendørs Olympisk pool: ca. 3-4 km
•  Velegnet til kørestol

PRISER FRA KUN 199 € / DAG

PRIS GARANTI : Få altid den bedste pris her - Book direkte hos ejeren - bedre pris & service

BIL & VILLA hos Villas2rent Mallorca - RABAT og Express Service i lufthavnen

TIDLIG BOOKING PRÆMIE 2015 : Med særdeles attraktive priser og 5 % RABAT på 2. uge ! For at sige tak til vores repeterende 
gæster tilbyder vi 5 % RABAT på prisen, samt 10 % RABAT på 2. uge. Bestil i god tid og spar !

Ankomst ( kl. 15:00 ) Afrejse ( kl. 10:00 ) helst på LØRDAGE

TILBUD LAV-SÆSON ( november - påske ) : Minimum ophold 4 dage / 3 nætter og fleksibel ankomst/afrejsedag ( 298 € / nat ) 
LANGTIDS LEJE : 4 uger 4890 € 

Reservationsgebyr: 25 %
Restindbetaling: 8 uger før ankomst
Sikkerheds Depositum: 200 €
Slutrengøring: 140 €
Betalingsmetoder: kreditkort, bankoverførsel, kontant betaling ved ankomst

EKSTRA : ( forudbestilling · min. 1 uge )
Barneseng ( 60 x 120 cm ) : 6 € / nat ( første junior højstol og barneseng med linned uden omkostninger )
Højstol : 4 € / nat
Ekstra person / gæsteseng : 10 € / nat ( inkl. linned og håndklæder )
Jul og nytårstillæg : 10 € / person

Tel: (+34) 609 62 86 15 
Avenida Bienvenidos 64 | 07660 Cala d'Or  |  Mallorca-Spain  
lonesoerensen@roig.com | roig.com | villas2rentMallorca.com
facebook.com/Villas2rentMallorca

mailto:lonesoerensen@roig.com
http://roig.com/
http://villas2rentmallorca.com/
http://facebook.com/Villas2rentMallorca


FEEDBACK'FRA'VORES'SKANDINAVISKE'GÆSTER'
" Takk for nok en herlig ferie i Mansion Ses Oliveres! Huset opplevdes like bra som sist og vi håper å komme tilbake en gang." 
Erlend Rølles, Norge. September 2011 og 2014

" Vi er meget fornøyd med vårt opphold i villaen og med området rundt Cala D'Or. Barna har storkost seg, og blant høydepunktene 
er maten Charlotte laget. Villaen fungerte veldig bra og kommer absolutt til å anbefale den videre. Spesielt er uteområdet helt 
fantastisk."
Christian med Familie og venner, Norge. Juli 2014
 
"Jeg vil på alles vegne sige tak for en dejlig ferie. Den sidste aften holdt de store børn skiftevis spontane taler og gav udtryk for 
deres tilfredshed med ferien. Huset er helt fantastisk og passede perfekt til vore behov. Vi nød livet ude og i poolen. Og egentlig 
var det mere afsides beliggende, end vi havde troet, men det var godt for alle. Der var plads til børn og ballade. Der var dejligt 
med hjælp til at arrangere den sidste dag og besøget på hotel, gjorde os endnu mere bevidste om, at valget af netop dit hus var 
det helt rigtige for os alle sammen. Der er vist ikke en eneste af os, der ikke gerne vil komme tilbage og vi vil anbefale både hus 
og dig til alle vi kender."
Katrine Fuglsang, Danmark. Oktober 2013
 
" Vi havde en helt igennem skøn uge i villaen. Hele huset og poolområdet fungerede godt for os alle - dejligt med så meget plads. 
Poolen var til stor glæde for alle ungerne, der brugte den flittigt. Vi var også glade for mappen med information, der var til 
rådighed i huset - godt med tips og udflugtsmål. Og stole, senge og legetøj til de to helt små var også skønt. Generelt var det et 
dejligt hus at være for alle aldre. "
Signe, Danmark. September 2013
 
" Tak for ”lån” af huset. Det var en fantastisk uge i et helt fantastisk hus."
Familien Bødker, Danmark. August 2013
 
" Takk for et veldig fint opphold på Mansion Ses Oliveres. Vi har kost oss i ditt flotte hus og hatt det veldig fint.
Cecilie, Norge. Juli 2013
 
" Tusen takk for et flott opphold der alt svarte til forventningene ! Både huset og omgivelsene passet perfekt for oss, små og store 
koste seg. Kvelden med kokk og servitør ble vellykket. Hyggelige folk og deilig mat ! Vi leide tre biler, og tilbakeleveringen gikk 
hurtig og prikkfritt. Takk også for den fyldige informasjonen vi mottok på forhånd og i permen. Markedet i Santanyi var flott. 
Ungene hadde en vellykket dag på dyresafari, og for åtteåringen var et besøk på Go-kartbanen ekstra populært. Strendene var 
fine, og de treningsnarkomane hadde lange løpeturer i området hver dag. Alt var helt flott, og vi kommer gjerne igjen en gang, 
derfor er vi interessert i de nevnte fordeler for venner av huset."
Familien Myge, Norge. Juni 2013
 
" Tusind tak, vi havde en super dejlig ferie :-) Dit hus er perfekt, lige efter vores smag !!! Billeje var også perfekt !!! Det var også 
hyggeligt at hilse på dig. Stor ros til dig, du har gjort det rigtig godt :-) Vi kunne sagtens finde på at komme tilbage en anden 
gang, efter en så vellykket ferie :-) "
UH, Danmark. Maj 2013
 
" Alt var perfekt. Både min familie, børn og børnebørn havde en fantastisk dejlige uge. Vi har rejst sammen før, men var enige om 
at dette bliver svært at overgå. Jeg kan ikke komme med forbedringsforslag, alt fungerede. Også tak for din opmærksomhed og 
gode service lige fra den første dialog for næsten 1 år siden. Vi har fået smag for Mallorca, så jeg håber vi ses igen."
Familien Kaltoft, Danmark. Juni 2012 "
 
" Kan ikke sætte en finger på villaen, som er af meget høj kvalitet og dejlig rummelig. Hvis det bliver til en familietur næste gang, 
så er dit dejlige hus bestemt i spil J det har jo alt hvad hjertet begærer og passer perfekt til vores familie. Kan bestemt ikke afvise 
at vi kommer igen og har allerede anbefalet jeres villa til flere…."
Familien H.Pedersen, Danmark. Maj 2012
 
" Vi har haft en dejlig ferie. Der er kun positivt at sige om information, ophold og hjælpsomhed. Stedet er perfekt til 3 
generationers-ferie. Vi var specielt glade for køkkenet og udekøkkenet og har ikke spist inde ved spisebordet en eneste gang. Vi 
har lavet spændende mad på grillen næsten hver aften og blev meget glade for adressen på fiskeforretningen i Porto Colom. Det 
var vores første besøg på Mallorca, men vi har bestemt lyst til et genbesøg."
Ulla Nielsen, Danmark. Oktober 2011 
 
" Ville bare si at vi stor koste oss på Mallorca i huset ditt, alle vare kjempe fornøyd med beliggenhet og fasiliteter. Vi kommer 
gjerne igjen :) "
Manuel F., Norge. September 2011
 
" Vi har haft en dejlig uge i dit skønne hus. Det levede til fulde op til vores forventninger ! Skønt at det lå helt ugenert og med 
udsigten over havet. Vi nød den overdækkede terrasse og poolen i fulde drag - både dag og aften. Bordtennisbordet var også et 
hit. Du skal have ros for kørselsvejledningen, som førte os til huset uden omveje. Vi har nu alle nogle dejlige minder fra Mallorca."
Birgitte, Danmark. August 2011

Mansion'Ses'Oliveres'?'villas2rent'Mallorca








