B&B GOUDSLOEMPJE
Gastenkamer met tuin
Algemene informatie
Locatie: Lierde, Vlaanderen - Oost Vlaanderen, België
Aantal personen: 5
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Als vakantieganger krijg je in B&B Goudsbloempje een zorgeloos verblijf in
een een rustige omgeving.Deze smaakvolle villa is de ideale uitvalsbasis
voor een heerlijke fiets- en wandel vakantie.Je kan genieten van een
uitgebreid ontbijt met zelf gebakken brood, huisbereide confituur, hartig
beleg, vers fruitsap en koffiekoeken.Bij mooi weer wordt het ontbijt
geserveerd op het zonneterras, met zicht op de pittoreske Kartuizerkerk en
de prachtige tuin en boomgaard .'s Avonds kan je heerlijk relaxen bij het
haardvuur na een verkwikkende fiets- wandeltocht, genieten van een
spannende film , boek uit de huisbibliotheek of van de vele
gezelschapsspelen. Voor de muzikale gasten is er een piano .Er zijn twee
sfeervolle kamers met zithoek en internetaansluiting.Heerlijk slapen op onze
luxe bedden met swisflex matrassen.

Indeling
Oppervlakte: 0 m2
Aantal etages: 0
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 2
Er zijn twee sfeervolle kamers met zithoek en internetaansluiting.Heerlijk
slapen op onze luxe bedden met swisflex matrassen.Badjassen, badlinnen
en haardroger zijn ter beschikking. Badkamer met ligbad en douche waar je
kan genieten van een verkwikkend bad met etherische oliën.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Le logement ‘Het Goudsbloempje’ - ‘La fleur d’or’ vous acceuillera
chaleureusement dans un cadre rural et paisible. Cette villa élégante est
l’envol idéal pour des ballades à pied et à bicyclette dans les Ardennes
flamandes. Vous pouvez y jouir d’un déjeuner copieux ;goutez le pain faite
par votre hôtesse boulangère, la confiture de maison, jus de fruit frais,
croissanterie et belle garniture. Le déjeuner peut si le temps le permet - ce
qui est souvent le cas - être servi sur la terasse côté midi. La vue sur la
petite église ‘des anciens pères chartreux’ est très pittoresque, sans oublier
le jardin fleuri et le verger de votre logement. Er zijn activiteiten voor
iedereen:- genieten van de stilte en rust op het platteland. Stiltewandelingen fietsen,wandelen met mooie vergezichten

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 4 km
Afstand restaurant: 1 km
Keukenlinnen aanwezig: Neen
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
Bedrag schoonmaak:
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: Op aanvraag
Prijs tussenseizoen: Op aanvraag
Prijs laagseizoen: Op aanvraag
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref1764.htm

