't Strandhuis Oostende
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Oostende, Vlaanderen - Kust, België
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Neen
De naam “Strandhuis” is afkomstig van het idee om een strandcabine te
hebben aan zee. Het is wat ‘groter’ uitgevallen. ‘t Strandhuis ligt dicht bij zee,
alles is bij de hand. Het huis heeft een prachtig uitzicht over de Hippodroom,
waar vanaf juni terug de paardenkoers zal plaatsvinden op maandag. Ons
strandhuis is met veel arbeid en zorg aangepakt om voor ons maar ook voor
jullie een ontspannend vakantiegevoel te kunnen geven. Het huis is
afgewerkt met klassieke en moderne tinten die bij het binnenkomen een
gevoel van ‘thuiskomen’ geven. ‘t Strandhuis heeft veel mogelijkheden die
ongetwijfeld zullen bijdragen tot het beleven van een onvergetelijke tijd in
Oostende voor onze gasten. Zowel in de zomer, de tussenseizoenen als in
de winter, is ‘t Strandhuis een plaats om te vertoeven dankzij zijn
accommodaties en zijn ligging. De mo

Indeling
Oppervlakte: 150 m2
Aantal etages: 3
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 3
Benedenverdieping: inkom, gang, bergplaats, slaapkamer met 2
eenpersoonsbedden en badkamer, mooie binnentuin met
terrasTussenverdieping: badkamer en apart toiletEerste verdieping: ruime
open keuken, ruime zithoek en leeshoek met uitzicht op golfterrein en
wellingtonrenbaan, terrastweede verdieping: 2 tweepersoonskamers

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Dichtbij het strand, de dijk, de kinepoliscinema, de bibliotheek, het stedelijk
zwembad en het golfterrein!

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 0.5 km
Afstand restaurant: 0.5 km
Keukenlinnen aanwezig: Neen
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
300
Bedrag schoonmaak:
50
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 1150 EUR
Prijs tussenseizoen: 600 EUR
Prijs laagseizoen: 450 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2421.htm

