Vakantiehuisje op Vakantiepark Hengelhoef
Bungalow met tuin
Algemene informatie
Locatie: Houthalen, Vlaanderen - Limburg, België
Aantal personen: 4
Toegankelijk met handicap: Ja
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Ja
WiFi: Ja
Wij bieden ons vakantiehuisje te huur aan (particulierverhuur geen
bijkomende kosten). Gelegen op een rustig domein in Belgisch
Limburg.(Houthalen Helchteren) Je kan er
wandelen,fietsen,vissen,zwemmenHet subtropisch zwembad en
binnenspeeltuin van de Nederlandse Oostappengroep gelegen op
wandelafstand. (betalend)De speelvijver het zandstrand, en
springkasteel, speeltuigen.pedalo's en eventuele annimatie is gratis
.Een ander gedeelte van het domein vind je de hertjes, paardjes en
kippen.Mooie konijntjes met lange oren en ook de geitjes.Verschillende
fietsroutes komen voorbij op het domein.Er is ook eet en
drankgelegenheid een winkeltje ter beschikking op het domein.

Indeling
Oppervlakte: 70 m2
Aantal etages: 0
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 1
Ons huisje is centraal gelegen op het domein. Het huisje is volledig
nieuw ingericht en heeft alles wat je nodig hebt. Er is een eethoek met
open keuken met alles op en aan. Een zithoek met flatscreen,
dvdspeler, radio met cdspeler. allerhande gezelschapsspelen. Je
beschikt over een badkamer met een douche, wc, wastafel, handoekrek
en opbergkastjes. Een tweede badkamer met een wc en wastafel met
opbergkastje en handdoekrekje.Een slaapkamer met een dubbelbed en
een stapelbed. De zetel in de living kan omgebouwd worden tot 2
persoonsbed.Twee terrassen een vooraan en een achteraan. Je
beschikt over houten tuinmeubelen voor 6 personen. We hebben ook 4
fietsen gratis ter beschikking.Net voor de vakantiewoning vind je het
openluchtzwembad en een petanqeubaan en zitbankjes. Deze zijn voor
onze gasten volledig gratis.

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Activiteiten
Wij bieden ons vakantiehuisje te huur aan (particulierverhuur geen
bijkomende kosten). Gelegen op een rustig vakantieperk Hengelhoef
domein in Belgisch Limburg.(Houthalen Helchteren) Je kan er
wandelen,fietsen,vissen,zwemmenHet subtropisch zwembad en
binnenspeeltuin van de Nederlandse Oostappengroep gelegen op
wandelafstand. (betalend)De speelvijver het zandstrand, en
springkasteel, speeltuigen.pedalo's en eventuele annimatie is gratis .
Voor vakantiewoning een spetterend openlucht zwembad gratis voor
onze gasten. Petanquebaan en pingpingtafels ook gratis voor onze
gasten Een ander gedeelte van het domein vind je de hertjes, paardjes
en kippen.Mooie konijntjes met lange oren en ook de
geitjes.Verschillende fietsroutes komen voorbij op het domein.Er is ook
eet en drankgelegenheid een winkeltje ter beschikking op het domein.

Praktisch

Prijsinformatie

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

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
150
Bedrag schoonmaak:
35
Bedrag energie:
0
Prijs hoogseizoen: 436 EUR
Prijs tussenseizoen: 366 EUR
Prijs laagseizoen: 306 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2845.htm

