Sfeervol vakantiehuis
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Wolphaartsdijk (veersemeer), Zeeland, Nederland
Aantal personen: 4
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Het vakantiehuis ligt in Wolphaartsdijk achter de voormalige zeedijk rondom
het Veerse Meer nabij een prachtig natuurgebied maar ook slechts 8
kilometer van de gezellige stad Goes. Het is een vrijstaande bungalow op
een perceel van 330 m² in een kleinschalig recreatieparkje van ongeveer 60
bungalows. De twee belangrijkste kenmerken zijn rust en veel groen. Op
loopafstand vind je de jachthaven met aangrenzend een Spar supermarkt (7
dagen per week open), enkele sfeervolle restaurants en uiteraard het Veerse
Meer.

Indeling
Oppervlakte: 60 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 2
De indeling van het huis is als volgt (woonoppervlakte zo’n 50 m²):Je komt
binnen via het overdekte terras voorzien van luxe tuinset en betreedt
vervolgens de keuken die in open verbinding staat met de woonkamer. De
ruime keuken is voorzien van moderne apparatuur zoals een ruime koelkast
met klein diepvriesvak, 5 pits gasfornuis met wokpit, combimagnetron en een
vaatwasser. Naast de keuken vind je de bergruimte waar ook de CV ketel
hangt en de wasmachine staat. Het hele huis is voorzien van centrale
verwarming en dubbele beglazing.De lichte woonkamer heeft een ruime
eethoek en een zithoek met een open haard en een televisie. Er is een
internetaansluiting aanwezig. Vanuit de woonkamer kun je ook via de
schuifpui naar het ruime terras. Het terras is overdekt zodat je zowel in het
voor- als najaar heerlijk buiten kunt zitten en ete
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Activiteiten
De stad GoesGoes ligt op ca. 8 km van Wolphaartsdijk. Hier is veel te
beleven op het gebied van winkelen, markten en uitgaan. Rondom de markt
zijn gezellige terrassen en winkelstraten. ´s Avonds is er ook voldoende te
beleven in Goes. Goes vestingstadIn 1577 vertrokken de laatste Spaanse
troepen uit Zuid-Beveland. Prins Maurits gaf Goes toestemming voor de
aanleg van een verdedigingsgordel. Deze oude stadswallen zijn aardig voor
een wandeling. Daarnaast is het oude centrum met de verschillende markten
een bezoekje waard. Goes winkelstadHet grootste deel van het winkelhart
van Goes bestaat uit autovrije straten met gezellige winkels. Goes vervult
een duidelijke regiofunctie op winkelgebied. Een avondje stappen in GoesDe
Grote Markt lijkt in de zomer op één groot terras. Rondom zijn gezellige
cafés en restaurants geves

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 0,5 km
Afstand restaurant: 0,2 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
Bedrag schoonmaak:
50
Bedrag energie:
inclusief
Prijs hoogseizoen: 625 EUR
Prijs tussenseizoen: 425 EUR
Prijs laagseizoen: 375 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2245.htm

