Vakantiewoning Hoeve Louette
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Louette saint Denis, Ardennen / Wallonië, België
Aantal personen: 16
Toegankelijk met handicap: Ja
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
De woning is geschikt voor families en gezelschappen van 4 tot 8 personen
OF groepen tot maximaal 16 personen. De groepen hebben dan meer
ruimtes beschikbaar.De grote tuin van 2000m2 is voor een iedereen ideaal:
de kinderen kunnen zorgeloos en veilig spelen, groepen kunnen hun hart
ophalen met sport en spel en uw hond kan vrij lopen in de tuin.NIEUW: groot
zwembad 15000 ltr, diepte 90 cm.Voor de aller jongsten hebben we een
klein badje.Het huis heeft een ruime en gezellige centrale kamer, keuken en
extra kamer. Op de verdieping zijn 5 kamers, 2 badkamers en 2 wc's De tuin
s groot en volledig afgerasterd, veilig voor de kinderen en hond(en). In de
omgeving is ook zeer veel te zien aan attracties, kunst en cultuur. Om maar
enkele te noemen: Grotten van Han, Bouillon, Dinant, De Lesse en de
Semois, kastelen, romeinse bouwresten, etc

Indeling
Oppervlakte: 350 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 5
Het huis is een voormalige boerderij uit 1715 en heeft een grote centrale
kamer, keuken en eetkamer. Op de verdieping zijn 5 zeer grote slaapkamers
met totaal aan 16 slaapplaatsen.Bedlinnen te huur.Zie website.De keuken
heeft alle luxe en comfort met 6 pits gasstel, koelkast, vrieskastje,
vaatwasser, magnetron en veel accessoires.De tuin is groot, 2000m2, met
meerdere zitjes, een kinderspeelplaats, zwembad en is volledig afgezet.
Veilig voor uw kinderen en hond(en).

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Als we dicht bij huis beginnen dan hebben we al de bossen en glooiende
velden met prachtige vergezichten in de omgeving en direct vanaf de hoeve.
Ietsje verder is er "La Chiquetterie" , een taverne, kruidentuin en
geitenkwekerij. Deze uitspanning wordt gerund door een vlaamse familie. Of
we vinden de Bison Ranch in Orchimont op maar enkele minuten rijden
vanaf de hoeve. Grotere attracties die we kunnen noemen zijn het Fort van
Bouillon, citadel van Namen en Dinant, het kasteel en natuurmuseum van
Lavaux-st-Anne, het openluchtmuseuem Fourneaux saint Michel (bij St.
Hubert) Maar ook genoemd kunnen worden de rivieren de Houille (Gedinne),
de Semois en de Lesse. Stuk voor stuk landschappelijk zeer aantrekkelijk en
cultureel interessant voor de kleine dorpjes en gehuchten vooral langs de
Semois. Wandelroutes zijn in het huis beschikbaar.

Praktisch

Prijsinformatie

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

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
150
Bedrag schoonmaak:
90
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: Op aanvraag
Prijs tussenseizoen: Op aanvraag
Prijs laagseizoen: Op aanvraag
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref578.htm

