Vakantiepark Giethoorn: chalets aan het water met
Chalet met tuin
Algemene informatie
Locatie: Giethoorn , Overijssel, Nederland
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Vakantie vieren in het prachtige en beroemde waterdorp: Giethoorn –
verblijf in chalet aan het water mét gratis gebruik elektrische sloep
Eropuit in eigen land, waar kan dat nu beter dan in Giethoorn, het
Venetië van het Noorden! Bekend om haar kenmerkende bruggetjes,
dorpsgrachten en pittoreske huisjes. Waar u geen auto tegenkomt en
alles dan ook ter voet, fiets of boot beleeft! Varen is de perfecte manier
om de prachtige omgeving van Giethoorn te ontdekken. Vakantiepark
Giethoorn ligt middenin het authentieke centrum van Giethoorn, wat de
ideale uitvalbasis is om je vakantie te gaan vieren. De 4-, 6- en 12persoons chalets zijn van alle gemakken voorzien. Het leukste aan dit
vakantiepark is het gratis gebruik van een elektrische sloep bij je
vakantie of weekendje weg

Indeling
Oppervlakte: 0 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 3
Vakantiehuis Meerkoet is een luxe 4-persoon chalet aan het water. De
chalet is gelijkvloers en voorzien van een royale woonkamer met
gezellige eethoek en flatscreen tv. De keuken is compleet ingericht met
diverse apparatuur, zoals een vaatwasser, koelkast, waterkoker,
koffiezetapparaat, combioven en standaard keukeninventaris. In de
keuken vindt u tevens de eethoek. Via de openslaande tuindeuren in de
woonkamer stapt u de patio op, welke zich aan het water bevindt. Ook
is er gratis WiFi aanwezig.SlapenDe chalet beschikt over 2
slaapkamers: Een slaapkamer beschikt over een tweepersoonsbed met
badkamer ensuite, de tweede slaapkamer heeft 2
eenpersoonsbedden.BootVan april tot en met oktober maakt u gratis
gebruik van een elektrische sloep, welke bij de huurprijs is inbegrepen!

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers
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Activiteiten
Vakantiepark Giethoorn en haar regio is een bijzondere locatie voor een
ontspannen vakantie met uw gezin of vrienden. Zo liggen de chalets
allemaal aan het water en treft bij bijna alle vakantiehuizen (type
Watersnip uitgezonderd) een elektrische sloep aan. Ook kunt u vanuit
de tuin heerlijk vissen of zwemmen in het ‘natuur’ bad. Naast de
faciliteiten in het park kunt u genieten van de prachtige omgeving,
waarin het park is gelegen. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan het
bezoekerscentrum Wieden natuur waar u kunt genieten van een
verscheidenheid aan cruises en speciale wandelingen voor jong en
oud. Dankzij de vele fiets- en wandelroutes, ontdekt u de mooiste
plekjes in de regio.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Neen
Afstand inkopen: 2 km
Afstand restaurant: 0 km
Keukenlinnen aanwezig: Neen
Badlinnen aanwezig: Neen
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
1
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
165
Bedrag schoonmaak:
50,00
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 842 EUR
Prijs tussenseizoen: 619 EUR
Prijs laagseizoen: 409 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2635.htm

