Vakantiehuisje in Sauerland
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Frankenau, Hessen, Duitsland
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Vrijstaande vakantiewoning voor zes personen aan de rand van het
Nationaal Park Kellerwald-Edersee, nabij Frankenau. Ons vakantiehuisje ligt
in het oostelijk deel van het Sauerland, nabij de bekende wintersportplaatsen
Winterberg en Willingen.Honden zijn welkom bij ons. De bosrijke omgeving
is een ideale omgeving voor honden, wandelaars, nordic-walking of een
ieder die van een rustige en natuurrijke vakantie houden.

Indeling
Oppervlakte: 75 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 3
Ruime woonkamer, met twee lederen banken, houtkachel, alsmede
electrische verwarming. Ruime eettafel voor ruim zes personen. Een volledig
uitgeruste keuken met grote koel-vries combinatie, magnetron, wasmachine,
electrisch fornuis en een vierpits electrisch kookplaat. Uiteraard ook alle
benodigde pannen en servies aanwezig.Ons vakantiehuisje heeft drie
slaapkamers, waarvan twee zijn uitgerust met een kingsize twee-persoons
bed (180 x 200). Een kamer is uitgerust met twee eenpersoons bedden (90 x
200).Er is een aparte douche en twee toiletten.Rondom de woning is een
ruime tuin aanwezig, alsmede een groot aantal tuinstoelen voor de dagen
dat men buiten kan zitten.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

In de direkte omgeving is er een manege en een overdekte tennishal.
Diverse zwembaden, zowel openlucht als overdekt zijn er binnen een half
uur rijden.Ook binnen rij-afstand is er de Edersee en zijn er de bekende
wintersportplaatsen Winterberg en Willingen.Vanuit onze woning kunt u
direkt het National-Park Kellerwald-Edersee in lopen voor wandelingen van
elke gewenste afstand.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 1 km
Afstand restaurant: 1 km
Keukenlinnen aanwezig: Neen
Badlinnen aanwezig: Neen
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
50
Bedrag schoonmaak:
36
Bedrag energie:
inclusief
Prijs hoogseizoen: 490 EUR
Prijs tussenseizoen: 450 EUR
Prijs laagseizoen: 385 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref744.htm

