vakantieappartement oostduinkerke 2k:4/6p
Vakantiehuis
Algemene informatie
Locatie: Koksijde, Vlaanderen - Kust, België
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Neen
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Neen
Kindvriendelijk, goed verzorgd app.-met garage- 1e verd. met 2 slpk.(6pers.,
ev. +baby) gelegen op +/-200m van zee en duinen, +/-500m van centrum
Odk-bad, dichtbij het natuurgebied "de doornpanne", woonboot peniche, busen tramhalte. ter beschikking; wandel- en fietskaarten aanwezig

Indeling
Oppervlakte: 75 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 2
living: tafel + 6 stoelen + baby/kinderstoel/bedje; salon; kabel tv (70cm),
video + kindertekenfilms, DVD, radio. keuken: afwasmachine, frigo,
microgolfoven met grill, 4 kookplaten, oven, koffiezet, mixer, kruiden, enz. 2
slaapkamers: 1 met dubbel bed (140x200), 1 met stapelbed (2p) en zetelbed
voor 2p. + babybedje (dekens voor dubbele bedden en dekbedden voor
1pers-bedden voorzien). badkamer: ligbad/douche, lavabo; aparte wc;
vloeren; CV; zonnig terras (zuidkant) met tuinstoelen; fietsenberging; één
vrouwen- en één herenfiets

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

In Oostduinkerke kan u de garnalenvissers te paard -enig ter wereld- aan het
werk zien; u bezoekt er het interessante visserijmuseum, u kan er wandelen
in het natuurgebied "de doornpanne". U vindt er ook het tropisch
zwemparadijs Sunparks. NIEUW GOLFTERREIN OOSTDUINKERKE: zie
website Koksijde Golf Ter Hille.In Koksijde valt altijd wel wat te beleven: mooi
winkelcentrum, cinema, culturele evenementen... In De Panne (10km) vindt u
het kinderpretpark "plopsaland" en in Ieper (30km) het pretpark
"bellewaerde". Oostende: winkelstad, Brugge en Gent: historische steden, en
noord-frankrijk kan u gemakkelijk bereiken.

Praktisch

Prijsinformatie

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

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
250
Bedrag schoonmaak:
50
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 550 EUR
Prijs tussenseizoen: 350 EUR
Prijs laagseizoen: 350 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2807.htm

