Vakantiewoning in rustig gelegen woonerf - De Haan
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: De haan, Vlaanderen - Kust, België
Aantal personen: 8
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Vakantiehuis voor max. 8 personen De Haan in een rustig gelegen
woonerf.Dichtbij het centrum van DE HAAN (500m) en op wandelafstand
van de zee (1km)Woonerf Boonenhove is een recent complex van 78
woningen, rustig gelegen aan de rand van de polders.Ideale woning om met
vrienden, familie te genieten van een zorgeloze vakantie. Het huis heeft 4
slaapkamers en is voorzien van alle comfort, van zuid-oost gericht terras
met tuinberging, tuinmeubelen, 2 privé parkingplaatsen bij de woning
(carport). De kinderen kunnen er binnen het woonerf veilig fietsen, spelen en
ravotten. Er is in het middenplein een grasplein met grote zandbak. Onze
woning is gelegen in de buurt van het middenplein.

Indeling
Oppervlakte: 0 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 4
Op het gelijkvloers is er de ruime woonkamer met open ingerichte keuken,
inkomhall, vestiaire en toilet. Alle moderne comfort is aanwezig (TV met DVDspeler, koffiezet + Senseo, combi koelkast - diepvries, microgolf met warme
luchtoven, keramische kookplaten, vaatwas, wasmachine). Voorzien van
zuid gericht terras, tuinberging met tuinmeubelen.Op de eerste verdieping
zijn er 3 slaapkamers: 1 ruime kamer met dubbelbed (1,6 m), 1 kamer met
een stapelbed, 1 kamer met dubbelbed (1,6 m) een badkamer met douche
en toilet, haardrogerOp de tweede verdieping is er nog een slaapkamer met
dubbelbed (1,6 m).

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

De Haan is de gezelligste badplaats van België.Je kan er volop genieten van
de rust, wandelen in het charmante centrum of op het strand, de duinen. Een
daguitstap naar Oostende of Knokke met de kusttram.Brugge ligt op 15 km
afstand - Oostende op 10 km. Sunparks met het subtropisch zwembad ligt
op 1,5 km van onze woning.In de Grotestraat zijn er 2 warenhuizen - Aldi en
Smatch. In de Stationsstraat bevindt zich De Post, verschillende bakkers,
apothekers, AD Delhaize …

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 0,3 km
Afstand restaurant: 1 km
Keukenlinnen aanwezig: Neen
Badlinnen aanwezig: Neen
Bedlinnen aanwezig: Neen

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
300
Bedrag schoonmaak:
60
Bedrag energie:
inclusief
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/ref2450.htm

