Vakantiehuis-Cottage Ademkeer
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Knokke-Heist, Vlaanderen - Kust, België
Aantal personen: 5
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Ja
WiFi: Ja
Vakantiehuis - Cottage Ademkeer is een gerenoveerde woning anno 1907
met behoud van authentieke elementen. De woning is zeer rustig gelegen in
het hartje van Knokke en toch vlakbij de Lippenslaan, grote Carrefour,
subtropisch zwemparadijs en het strand. Cottage Ademkeer is te huur per
week/midweek/weekend voor max.5personen. Huisdieren noch roken zijn
niet toegelaten. Het huis is uiterst charmant en kindvriendelijk ingericht. De
all-inn formule (opgemaakte bedden, badlinnen, keukenlinnen, ingerichte
keuken, koffie en thee,...) zorgen voor een instant vakantiegevoel! Welkom!

Indeling
Oppervlakte: 150 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 2
Gang met vestiaire, beneden loft met living aansluitend op American kitchen
met volledig uitzicht op de cottage tuin. Voutekamer (tussenverdiep) naast
keuken. Open trap vanuit living naar eerste etage. Badkamer en aparte
slaapkamer onder de mezzanine. Er is op de eerste etage ook een bedstee!
Op het tweede verdiep een mezzanine met luxe dubbele king size boxspring.
Prachtige cottage tuin met zongericht terras in bankirai en houten
tuinmeubelen, pergola begroeid met druivelaar en blauwe regen...

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

In de woning is heel wat kinderspeelgoed aanwezig voor kinderen en baby's.
Per fiets kunt u prachtige locaties bewonderen: het Zwin, het strand en de
zeedijk, het oergezellige stadje Sluis (NL), het literaire Damme, ... Vlakbij de
cottage is een gloednieuw subtropisch zwemparadijs geopend, surf- en
waterski,...

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 0,10 km
Afstand restaurant: 0,10 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
250,00
Bedrag schoonmaak:
70,00
Bedrag energie:
inb
Prijs hoogseizoen: 1300 EUR
Prijs tussenseizoen: 950 EUR
Prijs laagseizoen: 750 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2522.htm

