Vakantiehuis in Letland (Beverhuis)
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Kuldiga, Kurzeme, Letland
Aantal personen: 4
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Ja
WiFi: Ja
Prachtig huis voor 4 of 6 personen. Het huis is omgeven door natuur en bos.
Aan het erf grenst een meertje (zwemmen, visssen). Prachtig uitzicht over
een weiland waar vaak herten, ooievaars en lopen.Regio Kurzeme heeft veel
te bieden: zandstrand aan de Baltische kust met mooie kustplaatsen (Liepaja
en Ventspils), natuurgebieden en vele stadjes met (cultuurhistorische)
bezienswaardigheden. De afstand naar de kust is ongeveer 40 km en naar
Riga is 2 uur rijden.In Kuldiga (op 8 km) zijn winkels, restaurants,
supermarkten.Genoemde prijzen zijn voor 2-4 pers./wk (€ 440,-). In
laagseizoen ook huur per dag (€65,-) mogelijk. Bij 5-6 pers.: laagseizoen €75,/dg, hoogseizoen €560,-/wkLaagseizoen min. 3 nachten, hoogseizoen 7
nachten zat. tot zat.Pakket beddengoed/lakens/handdoeken inclusief.

Indeling
Oppervlakte: 150 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 4
Aantal badkamers: 3
Aantal slaapkamers: 3
Het huis is nieuw gebouwd en is eenvoudig maar modern ingericht.Begane
grond: grote woonkamer met open keuken (met o.a.keramische kookplaat,
oven en koelkast, een bijkeuken met toilet en een garage. Het heeft een
centrale verwarming (op hout gestookt) en nog een gezellige houtkachel in
de kamer.Eerste verdieping: 2 slaapkamers met 2 eenpersoons bedden en 1
slaapkamer met een tweepersoons bed.Elke slaapkamer een eigen
badkamer met douche en toilet.Op het erf staat nog een vakantiehuis
(Vossenhuis). Zie andere advertentie.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

- Fietsen (te huur in Kuldiga) kanoën, paardrijden, vissen.- Evenementen: het
Kuldiga City Festival is in het weekend van 15-16 juli.- Zandstrand aan de
Baltische kust (op ca. 40 km)- Dagtocht naar Riga.- Havenplaatsen Ventspils
(ca. 50 km) en Jurmala (80 km).- Natuurgegebieden met bijzondere planten
(o.a.orchideën, vogels en andere dieren.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 8 km
Afstand restaurant: 8 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
0
Bedrag schoonmaak:
€ 40,Bedrag energie:
0
Prijs hoogseizoen: 480 EUR
Prijs tussenseizoen: 440 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/ref295.htm

