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Annan Information
Jessica 2017-12-10T00: 00: 00Z Carolina var en fantastisk värd. Studion är vackert mysig,
använder passiv värme under dagen och atmosfären av en vedbrännare för de kalla
vinternätterna. Denna webbplats är idealisk för en ägare eller utvecklare som vill kapitalisera
på detta utmärkta läge. Förorten är hem för Bendigo South East College och Latrobe Bendigo
Campus. Daryl 2018-01-12T00: 00: 00Z Tre mamma stannade på detta hus för en natt att ha en
natt bort för barn, vi bokade huset för de tre sovrummen och badtunnan.
Bakom kontoret finns en stor mängd lager i 2 sektioner, vars främre del är 162M2 medan

bakstycket är ca. 167M2. Båda områdena har tillgång till en säker gård och bakre delen har en
skjutdörr som öppnar ut mot Wilkie Street. Du kommer att älska att stanna så nära staden men
i ett lugnt läge. Det var en trevlig vistelse Vincent 2017-12-09T00: 00: 00Z Med eldstaden på
natten var vi varma som toast. Den australiensiska regeringen ger ekonomiskt stöd för att
minska kostnaden för barnomsorg för familjer. Gratis WiFi i allmänna utrymmen och gratis
självparkering finns också.
Natasha 2017-09-06T00: 00: 00Z Stort rent och nytt hus med fantastisk utsikt. Den första
våningen delas av värden som är tillgänglig för att hjälpa till med eventuella förfrågningar.
Mjuka, subtila fruktenoter och en känslig guldfärg gift med Floras singular elegans för att
belysa och exemplifiera de element som det var tillverkade av. Jag tillbringar en helg varje
vecka i Melbourne. Balkongen är en stor grillplats som är exklusiv för gästerna. Också två
piedestalfläktar och markiser på sovrumsfönster. Tryck på frågetecknet för att få
kortkommandon för att ändra datum. Bokningar kan göras genom att kontakta hotellet före
ankomst, med hjälp av kontaktuppgifterna i bokningsbekräftelsen. Jason 2018-02-05T00: 00:
00Z Stilfullt och bekvämt, en kort promenad till stan, den här platsen markerar alla lådor.
I ett bra område är det ett nybyggt hus som gamla huskamrater flyttar ut på grund av att de
uniformeras. Gästerna har tillgång till det vackra däck i trädgården med en grill. Ett utmärkt
Hotell The Brough Arms med fantastisk mat och en mjölkbar över vägen. Sevärdheter i
området inkluderar även Mon Jam och Mae Sa Waterfall. Det finns två sovrum tillgängliga i
detta hem, medan vi bor i tredje. Platsen är ren, smakfullt inredda och har allt du kan behöva.
Min första AirBNB-upplevelse och det kommer inte vara min sista. Dina annonser visar
köpare som du kan acceptera betalningar med PayPal. En stor bonus är den relativt nya 10
kilowatt solenergienheten som har en enorm kompensation för att minska strömkostnaderna.
Skolområde är inte slutgiltiga och bör endast användas som vägledning. Nödtjänsten ringdes
till Retreat Road strax efter 20:00.
Du kommer att älska vår plats på grund av trivsel tillsammans med öppen planlösning och
unika inredningsdetaljer. Det är ett utmärkt läge nära affärer och reservatet sjö och vi har haft
vår vistelse där, tack Patricia. Det finns också en vacker creek trail som tar dig direkt till Lake
Werona Harry är en underbar värd stor personlighet och charm. Vi fick en deeeeeeep sömn
för att återhämta sig från trött. Vardagsrummet är rymligt med väggmonterad TV och DVDspelare. Platsen uppfyllde våra behov och vi kommer definitivt att vara tillbaka. Byggnaden är
ca. 218M2 och består av en stor mottagning - väntrum, konferensrum, generöst personalrum,
förrådslokal tillsammans med 6 behandlingsrum av olika storlekar, var och en med egen splitvärmeaggregat. Var god inte inkludera personliga, politiska, etiska eller religiösa kommentarer.
På Royal Freemasons, vi är stolta över att tillhandahålla en färsk och säsongsbetonad meny
och ett urval av kök vid varje måltid med hjälp av vår dietist. Med en Zoning of Commercial
One kan det eventuellt användas som kontorslokal, specialistbutik, nattklubb och även med en
blandning av bostäder om en andra nivå läggs till (stca).
Marion 2017-04-17T00: 00: 00Z Bekvämt läge nära Bendigo CBD. Observera: utrymmet har
ingen WiFi på grund av sin ålder och vilken typ av ledningar som används i de tidiga dagarna
men vi arbetar på det. Tack Patricia kommer tillbaka när vi vågar på så sätt igen. Alla
tillgodoses här - manen, kvinnan och barnen. Ligger en kort promenad till Bendigo South East
College, köpcentra LaTrobe University och Strath Village med busshållplats tvärs över gatan
och CBD bara 6 minuters bilresa. Gästerna måste kontakta fastigheten med ankomstdetaljer 24

timmar före ankomst, med hjälp av kontaktuppgifterna i bokningsbekräftelsen. Wildwood
House ligger i den lummiga förorten Strathdale, bara 5 minuters bilresa från Bendigo CBD och
har en busshållplats bara 300 meter bort. Perfekt för något företag i Bendigo eller en helg bort.
Tack igen för vår tid på din luft BnB Louise 2018-01-01T00: 00: 00Z Söt liten stuga, nära till
allt och bra valuta för pengarna. Köket har allt du behöver och jag älskar att laga mat så att du
kanske kan skaffa dig en god hemlagad måltid. Vi skulle vilja ha vårt eget badrum och båda
har bilar så att minst 1 carspot skulle vara en bonus. Intensiv päron arom, alla slags både söta,
fruktiga, päronaromer, smaklös perryaromer, ljust ek, nutty aromer. Alla tjejer är vänliga och
roliga, som gillar att spendera tid med sina vänner, valpar och sport. Andrew var mycket
hjälpsamma och vänliga Ritchie 2018-02-02T00: 00: 00Z En vänlig värd, bekvämt hus med bra
läge. Flynn 2017-09-24T00: 00: 00Z Rumstyp Privat rum Fastighets typ Inrymmer Sovrum
Quarry Hill, VIC, Australien Ditt hem till min. Toni 2017-08-20T00: 00: 00Z Värd avbokade
denna reservation 11 dagar före ankomst. Nick 2017-05-06T00: 00: 00Z Shaun var vänlig och
mycket tillmötesgående när vi åkte till Bendigo sent och lämnade tidigt för ett
cykelevenemang. Airbnbgäster kommer ganska mycket att ha exklusiv tillträde på
övervåningen, det har eget badrum med dusch, bad och fåfänga och separat toalett. Bestagents
Real Estate Group använder ny teknik, sociala medier och innovativ marknadsföring för att
sätta fastighetssäljare, köpare och agenter tillsammans.
Familjen Badrummet har en stor dusch och fåfänga med lagring under och tvätten är generös
storlek med allt utrymme som behövs för tvättmaskin och torktumlare tillsammans med
bakåtkomst. Ducted kylning och uppvärmning, fullt utrustat kök och tvättstuga, med en
vacker däck för att se bort från i en generös storlek bakgård. Medan den sidodelade
underhållningsområdet utökar ditt boende och matsal utomhus. - En underavdelning av
fastigheten (STCA) ger dig möjlighet att skapa ett modernt hem eller radhus på baksidan och
kompensera kostnaderna genom att hyra eller sälja det befintliga hemmet antingen omedelbart
eller efter en smart renovering. Platsen är idealisk. Spring Gully erbjuder en så lugn buske
promenad och stadens centrum - bra restauranger ligger bara en kort promenad bort. Det är
trevligt, fullt av ljus och tyst (det är det enda sovrummet i den här delen av huset). Köket är
fullt fungerande och innehåller en diskmaskin och mikrovågsugn. För varje invånare. För att
uppnå detta, inser vi att det inte kan vara en enstorlek som passar alla program. Därför är det
viktigt att upprätthålla variation och olika aktiviteter.
Vi kommer snart att kontakta dig för att bekräfta ditt möte. Nymålade inifrån och ut, nya
golvbeläggningar och fönsterinredning ger denna plats till liv igen. Observera att ytterligare
användning av rum kommer att uppstå extra kostnader Vi är centrala för stad, tågstation och
kända restauranger Rekommenderas. Bästa cuddles! Shaun lagar också en läcker frukost.
Personliga handen och frukostleveranser var exceptionella. Minuter till Bendigo Central, Flora
Hill butiker, skolor och universitet.

