Voordelig vakantiehuisje op de Veluwe
Bungalow met tuin
Algemene informatie
Locatie: Voorthuizen, Veluwe, Nederland
Aantal personen: 4
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Gezellig ingerichte moderne stenen vakantiehuisje op klein bungalowpark bij
Voorthuizen te huur.Geschikt voor 1 tot 4 personen.Eigen parkeerplaats voor
twee auto’s naast de bungalow, twee fietsen in het tuinhuisje en, niet
onbelangrijk, een zonnige ligging op het zuiden met erg veel privacy en
rust.Als uitgangspunt voor wandelingen en/of fietstochten is de ligging ideaal,
want aan de overkant van de weg beginnen de bossen met aangegeven
wandelroutes en ook het fietsknooppunten netwerk heeft een knooppunt net
buiten het park. De bus stopt 100m verder.Ideaal voor de 50-plusser maar
ook voor het jonge gezin.Huur van 265 tot 490euro per week en vanaf 165
euro per weekend.Zie voor verdere informatie onze website.Tel: 0612702511 Bel gerust, wij staan u graag te woord.

Indeling
Oppervlakte: 55 m2
Aantal etages: 0
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 2
Sfeervol ingerichte woonkamer met openhaard, half open keuken met
zithoek, magnetron, oventje etc.Twee slaapkamers, badkamer met douche,
wastafel en toilet, centrale verwarming, wasmachine, tv, radio/cd-speler,
terras met schuifpui en tuinmeubilair.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Voorthuizen ligt in de directe omgeving van onder meer Barneveld, Putten en
Garderen.Vanaf het park is er volop gelegenheid tot wandelen en fietsen.De
golfbaan Edda Huzid ligt vlakbij en zwemmen kunt u in het meer van
Zeumeren (5 autominuten van het huisje verwijderd, of het mooie
subtropische zwembad in Putten.Tevens zijn er diverse eetgelegenheden,
gezellige terrasjes en meerdere supermarkten in de nabije omgeving.De
grote tuin rondom, biedt veel privacy en zon- en schaduwplekjes.Aan de
overkant van de weg begint het bos en ligt ook het uitgebreide
fietsknooppuntnetwerk. Knooppunt 94 ligt bij ons park

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 3 km
Afstand restaurant: 0,5 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Neen
Bedlinnen aanwezig: Neen

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
100
Bedrag schoonmaak:
45
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 490 EUR
Prijs tussenseizoen: 390 EUR
Prijs laagseizoen: 265 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2575.htm

