Waterpark Belterwiede vakantiewoningen aan het
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Wanneperveen , Overijssel, Nederland
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Ja
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Waterpark Belterwiede: genieten van een vakantie aan én op het water
van het meer de Belterwijde.Waterpark Belterwiede bevindt zich in het
kleine dorp Wanneperveen, aan de rand van Nationaal Park De Wieden
en 5 kilometer gelegen van het Hollands Venetië: Giethoorn.Alle 4-, 6en 10-persoons vakantiehuizen bevinden zich op drie kleine
schiereilanden aan het water van het meer. Elke woning heeft een eigen
aanlegsteiger: wat mogelijkheden biedt om te vissen maar ook om uw
(eigen) boot aan te leggen of een verfrissende duik te nemen. Doordat
het park ligt gelegen aan het meer kunt u varend alle kanten op. Neem
een kijkje in het beroemde waterdorp: Giethoorn of ga de prachtige
natuur van de Wieden ontdekken, maak een tussenstop bij een van de
vele restaurantjes en cafétjes aan het water of sla een hengeltje uit.

Indeling
Oppervlakte: 95 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 3
Alle woningen beschikken naast een eigen aanlegsteiger ook over twee
parkeerplaatsen, tuin, vaatwasser, wasmachine en badkamer(s). Elke
vakantiehuis beschikt over een verschillend interieur, zo kiest u een
woning die bij u en uw gezelschap past! De 6-persoons type Gaarde is
een vakantiewoning met een royale tuin aan het water. Op de begane
grond bevindt zich een ruime woonkamer met openslaande tuindeuren
naar het terras aan het water. Er is een open keuken met diverse
inbouwapparatuur zoals vaatwasser en combi-magnetron. Er is een
bijkeuken met een wasmachine. Tevens is de begane grond uitgerust
met een slaapkamer met badkamer ensuite en in de hal een separaat
toilet. Op de verdieping treft u de overige 2 slaapkamers en een tweede
badkamer.

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers
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Activiteiten
Op het park bevindt zich een receptie waar u onder andere terecht kunt
voor fietsverhuur, wandel- en fietsroutes en informatie voor een dagje
uit. Ook is er een restaurant met cafetaria en broodjesservice aanwezig
op het park. Voor bootverhuur hoeft u ook niet ver te zoeken, dit
bevindt zich bijna naast Waterpark Belterwiede. Verder kunt u in de
omgeving uw hart ophalen. Het vakantiepark is omringt door prachtige
natuur en knusse havenstadjes die een bezoekje waard zijn. Het
populaire dorp Giethoorn is op 4 kilometer afstand verwijderd van het
park.

Praktisch

Prijsinformatie

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

Toeristenbelasting:
1
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
65.00
Bedrag schoonmaak:
60.00
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 1090 EUR
Prijs tussenseizoen: 677 EUR
Prijs laagseizoen: 440 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2634.htm

