Haus Marlene (2 pers. appartement)
Appartement
Algemene informatie
Locatie: Zell (Cochem), Moezel, Duitsland
Aantal personen: 2
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Ja
Tuin: Neen
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Neen
Het 2 persoons appartement in Haus Marlene (recent opgeknapt) bestaat uit
begane grond met berging en badkamer en op de 1e verdieping de
zit/slaapkamer en keuken. Zowel vanuit de zit/slaapkamer als de keuken is
er een prachtig zicht op de Moezel die op 25 meter van het appartement ligt
verwijderd.

Indeling
Oppervlakte: 0 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 1
De zit/slaapkamer bestaat uit een 2 persoonsbed met comfortabel matras,
zithoek met televisie en 2 luxe leren Poang stoelen. Separaat een luxe
keuken met apparatuur en eethoek. Op de begane grond een luxe badkamer
met douche, toilet en badmeubel met grote spiegel. Tevens een grote
berging voor de plaatsing van fietsen en of motoren.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Het appartement is gelegen in Zell aan de Moezel en biedt het gehele jaar
door vele activiteiten en evenementen. Zell is beroemd om haar wijn 'de
Zeller Schwarze Katz'. Bezoek één van de vele wijnfeeste, maak een
rondvaart (vertrek op steenworp afstand van het appartement), maak een
wandeling door de wijnbergen of fietstocht langs de moezel. Zell heeft een
leuk centrum met winkeltjes, wijnstuben, vele restaurants. De grotere winkels
kunt u vinden in Zell-Kaimt (met auto in plm. 8 min. te bereiken).Verder heeft
Zell een zwembad, bowling, casino, goede restaurants waar het eten niet
duur hoeft te zijn.

Praktisch

Prijsinformatie

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

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
50,00
Bedrag schoonmaak:
30,00
Bedrag energie:
2,50/4,50 p.n
Prijs hoogseizoen: 312 EUR
Prijs tussenseizoen: 225 EUR
Prijs laagseizoen: 202 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2542.htm

