Chalet te Houffalize (Bonnerue)
Chalet met tuin
Algemene informatie
Locatie: Mabompré, Ardennen / Wallonië - Luxemburg, België
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Ja
WiFi: Ja
Vakantiewoning “Al longueroye” te Bonnerue (Houffalize). Eigentijdse chalet
voor 2 – 6 personen in het hartje van de Belgisch-Luxemburgse Ardennen met
een mooi uitzicht op de Ourthevallei, veel licht en ruimte, 3 aparte
slaapkamers, ruim overdekt terras en balkon …Hier vindt u rust, natuur, ruimte,
ontspanning, cultuur en een zorgeloos en aangenaam verblijf op en in een
prachtige locatie !

Indeling
Oppervlakte: 130 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 3
De woning is12.4 m lang en 6.4 meter breed met een gelijkvloers en
verdieping en een netto oppervlakte van ongeveer 130 m2.Gelijkvloers:
Grote lichte leefruimte met geintegreerde keuken voorzien van alle comfort,
dwz ijskast met diepvriesvak, oven, microgolf, dampkap, 4 pits
gasplaat,afwasmachine, koffiezet. Apart toilet, hall en berging/technische
ruimte. Aanpalend aan de leefruimte overdekt terras, zuidwestgericht.Op de
verdieping zijn er 3 aparte slaapkamers. De slaapkamer achteraan de
woning is ook nog voorzien van een ruim,zonnig balkon. Op de verdieping
zijn 2 kleine badkamers, één met douche;wc,wastafel één met bad en
wastafel. De woning is comfortabel en gezellig ingericht. Flatscreen TV met
“TV Vlaanderen” satelliet ontvangst .Verwarming op gas. Voor de gezellige
avonden is er een zuinige HR houtkachel.Ruime tuin,tuinhuis.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Wandelen,Mountainbike,vissen,ski,langlauf,zwemmen,genieten van de
prachtige natuur.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 8 km
Afstand restaurant: 8 km
Keukenlinnen aanwezig: Neen
Badlinnen aanwezig: Neen
Bedlinnen aanwezig: Neen

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
300
Bedrag schoonmaak:
60
Bedrag energie:
volgens teller
Prijs hoogseizoen: 565 EUR
Prijs tussenseizoen: 460 EUR
Prijs laagseizoen: 365 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref1.htm

