Gezellig vak- appartement te huur i Residentie De
Appartement
Algemene informatie
Locatie: Oostende, Vlaanderen - Kust, België
Aantal personen: 4
Toegankelijk met handicap: Ja
Huisdieren: Ja
Tuin: Neen
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Gelegen in het centrum van Oostende, aan de jachthaven en het
station. Het appartement is gelegen op de elfde verdieping en biedt een
zuiders gelegen terras met een wijds uitzicht op het park, de ferry en
omgeving. Bij zonnig weer baad het terras, de woonkamer én de
slaapkamer in de zon... heel gezellig. App + berging + terras = 80m2

Indeling
Oppervlakte: 80 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 1
Terras zuidgelegen van 9,4 m2, living met eethoek en sofa
(omvormbaar tot e groot 2-persoonsbed) en een 2-persoonskamer
geven uit op het terras en hebben een groot schuifraam, aparte
ingerichte keuken (zelfs met linnenwasmachine én vaatwasmachine),
aparte toilet én aparte badkamer... Mogelijkheid tot het huren van
keuken-, bad- en keukenlinnen. Berging op de kelderverdieping én
gratis huisvuilcontainers. Heel makkelijk bereikbaar appartement mét
grote lift.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Jachthaven, croissanterie & supermarkt naast de deur, bushaltentramhalten, station en gratis parking vlakbij... Winkelwandelstraat,
restaurants en terrasjes/café's vlakbij... Slechts enkele minuten
wandelen naar het park, de markt én het strand. Gratis fietsenverhuur
in de buurt, ferry nr Engeland in de buurt, fiets- en wandelroutes,
paardrijden... Kursaal Oostende heeft een mooie agenda met tal van
optredens van Vlaamse en Internationale artiesten... Het appartement is
gelegen in "De Mast"... een mooie buurt in Oostende.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 0,030 km
Afstand restaurant: 0,040 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
120
Bedrag schoonmaak:
0
Bedrag energie:
35
Prijs hoogseizoen: 420 EUR
Prijs tussenseizoen: Op aanvraag
Prijs laagseizoen: 290 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2596.htm

