Oostende Belgische Kust: Gezellige en zonnige
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Oostende(Mariakerke), Vlaanderen - Kust, België
Aantal personen: 5
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Ja
WiFi: Ja
Zeer mooie, zonnige en gezellige vakantiewoning met 2 slaapkamers en
mediterraan binnentuintje op amper 10 min. wandelafstand van het
strand en de duinen. Geschikt voor max. 4 à 5 pers. Woonoppervlakte
ca. 60 m².Prijzen vanaf 48,- € tot 70,- € per nacht, al naargelang seizoen
en aantal personen, inclusief beddengoed voor 2 personen (extra
persoon + 10€), wi-fi en huisdier.Verbruikskosten (water, verwarming,
elektriciteit): tot 2 pers 4€/dag, vanaf 3 pers. 6€/dagReiniging: 50,€Borgsom: 200,- €Verhuring vanaf 3 nachten, juli en augustus enkel per
weekZeer centraal gelegen in een rustige en betere woonwijk.Er is
voldoende parkeergelegenheid voor en rond het huis.

Indeling
Oppervlakte: 60 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 2
Gelijkvloers bestaande uit living met eetplaats en divanbed (130x190),
volledig ingerichte keuken met alle comfort: koffiezet, koelkast met
diepvriesvakje, microgolf, gasfornuis met oven, afzuigkap,
vaatwasmachine.Voorzien van alle keukenbenodigdheden, alsook
stofzuiger, reinigingsmiddelen, kruiden, strijkijzer en strijkplank. Verder
is er een luxe badkamer met douche, toilet en ligbad. De keuken geeft
uit op een mediterraan binnentuintje met tuinmeubeltjes en veel
bloemen.Verdieping: 1 slaapkamer met uitschuifbed (2x 80x200) en 1
slaapkamer met groot 2-persoonsbed (160x200).

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Activiteiten
Oostende: een havenstad met een roemrijke geschiedenis vijf prachtige
stranden: het Oosterstrand, het Klein Strand, het Groot Strand, het
Mariakerkestrand en het Raversijdestrand. Vooral aan de kinderen is
ook gedacht. Voor hen is er een speciale evenementengids met als titel
‘Oostende Ahoi! Verkrijgbaar bij Toerisme Oostende.Aan
bezienswaardigheden geen gebrek. Je kunt ze op eigen houtje
bezoeken aan de hand van het gidsje ‘Alle 13 goed’, o.a. Domein
Raversijde, Atlantikwal, de Mercator... Sportievelingen kunnen er
surfen, zeilen, wandelen, fietsen, vissen. Bezoek zeker eens de
omliggende polders en deelgemeenten Mariakerke en Raversijde en de
prachtige dorpjes Stene en Zandvoorde. Of wat verder weg Diksmuide
en steden als Veurne en Ieper.Ook Brugge, Gent, Antwerpen en Brussel
zijn vanuit Oostende zeer vlot te bereiken met de trein.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 0.2 km
Afstand restaurant: 0.5 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
200
Bedrag schoonmaak:
50
Bedrag energie:
4€ of 6€/dag
Prijs hoogseizoen: 490 EUR
Prijs tussenseizoen: 392 EUR
Prijs laagseizoen: 336 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2705.htm

