Vissershuisje te huur
Vakantievilla met tuin
Algemene informatie
Locatie: De Haan, Vlaanderen - Kust, België
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Ja
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Gezellig en modern vakantiehuisje met tuin in het park Haerendycke te
Wenduine/De Haan. Dit huisje heeft beneden een ruime woonkamer met
open, ingerichte keuken met alle comfort, een slaapkamer met stapelbed,
badkamer met ligbad en douchescherm en een apart toilet. Boven bevinden
zich 2 ruime slaapkamers (één met dubbel bed en één met twee enkele
bedden). Kinderbedje en kinderstoel zijn aanwezig. Bij het huisje is een
parkeerplaats.Het park Haerendycke is een gezellig en kindvriendelijk
vakantiecomplex met speeltuin en sportvelden. Het ligt op 250m van strand
en duinen, op 3km van het station en centrum van Blankenberge en op
2,5km van het centrum van Wenduine. De kusttram stopt voor de deur en er
is een supermarkt op wandelafstand.

Indeling
Oppervlakte: 85 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 3
Dit huisje heeft beneden een ruime woonkamer met open, ingerichte keuken
met alle comfort, een slaapkamer met stapelbed, badkamer met ligbad en
douchescherm en een apart toilet. Boven bevinden zich 2 ruime
slaapkamers (één met dubbel bed en één met twee enkele bedden).
Kinderbedje en kinderstoel zijn aanwezig. Bij het huisje is een parkeerplaats.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Het park Haerendycke is een gezellig en kindvriendelijk vakantiecomplex
met speeltuin en sportvelden. Het ligt op 250m van strand en duinen, op 3km
van het station en centrum van Blankenberge en op 2,5km van het centrum
van Wenduine. De kusttram stopt voor de deur en er is een supermarkt op
wandelafstand.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 1 km
Afstand restaurant: 0,250 km
Keukenlinnen aanwezig: Neen
Badlinnen aanwezig: Neen
Bedlinnen aanwezig: Neen

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
200
Bedrag schoonmaak:
50
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 850 EUR
Prijs tussenseizoen: 500 EUR
Prijs laagseizoen: 350 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2268.htm

