De Bosrand
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Domburg, Zeeland, Nederland
Aantal personen: 7
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Mooie, ruime vakantiewoningen dichtbij het centrum, bos en strand van
Domburg. De vakantiewoningen zijn compleet ingericht voor 4 – 7 personen.
De woningen zijn als volgt ingericht:•woonkamer •keuken •4 slaapkamers•2
badkamers -1 douche-toilet-1 bad-toiletEr is een berging, tevens
fietsenstalling aanwezig met een wasmachine en een droger. Verder zijn de
woningen voorzien van een eigen terras. Iedere woning heeft 2 privé
parkeerplaatsen. Tevens hebben wij een internetaansluiting in iedere
woning.De wisseldag valt op zaterdag. Korter of weekend verhuur is buiten
het hoofdseizoen mogelijk. Bezoekt u voor meer informatie en voor onze
appartementen onze home-page: http://www.bosranddomburg.nl

Indeling
Oppervlakte: 110 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 4
Begane grond:Woonkamer met open keuken en eetgelegenheidBadkamer
met doucheHalBergingEerste etage:3 slaapkamersBadkamer met
badTweede etage:Slaapkamer

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Alle vakantiewoningen en appartementen zijn gelegen in de Zeeuwse familie
badplaats Domburg, dat bekend staat als een badplaats waar altijd wat te
doen is: zo is er de wekelijkse toeristenmarkt, live muziek, diverse activiteiten
op het strand, Horses by the sea en Jazz by the Sea.Op het heerlijke strand
kunt u genieten van de zee of sportief vliegeren, kitesurfen, surfen,
paardrijden etc. En mocht de zon het een dagje laten afweten is er nog altijd
het subtropisch Zwembad "De Parel" met sauna en waar u ook bijvoorbeeld
kunt squashen en bowlen.En heeft u honger gekregen na een dagje strand?
Dat is geen probleem in Domburg! Er zijn diverse eetcafes, strandpaviljoens
en restaurants met uiteenlopende specialiteiten en prijsklassen waar u
heerlijk een hapje kunt eten.Aan de rand van Domburg ligt een schitterend
bos met een kasteel.

Praktisch

Prijsinformatie

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

Toeristenbelasting:
1
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
Bedrag schoonmaak:
62 EUR
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 895 EUR
Prijs tussenseizoen: 575 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/ref2470.htm

