Guesthouse Tanen Indonesie op Java (Yogjakarta)
Verblijf met tuin
Algemene informatie
Locatie: Tanen, Yogjakarta, Java, Indonesië
Aantal personen: 12
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Omringd door sawa’s, salaktuinen, en zicht op de marapi-vulkaan wacht u
een warm welkom, in ons guest-house, in het plaatsje Tanen, 21 km ten
noorden van Yogyakarta richting Kaliurang op het prachtige eiland
Java.Omdat het huis op 850 meter hoogte ligt, is het er veel aangenamer
dan in de stad en heeft u geen last van muggen en andere insecten.Het huis
is een vrijstaand houten huis omringd door een grote tuin met veel bomen
waaronder ook verschillende soorten fruitbomen (mango, salak, papaya,
mangostan, jake-fruit ). De totale oppervlakte is 0,3 ha en is volledig
ommuurd.Aan de achterzijde van het huis bevindt zich een gezellige grote
veranda met voldoende zitgelegenheid en uitzicht op het zwembad, de tuin
en de gazebo.In de overdekte gazebo is een zitje waar het heerlijk is om
zomaar te zitten en te genieten van de rustige omgeving.

Indeling
Oppervlakte: 3500 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 6
Op de begane grond gaat de entree over in het woon en eetgedeelte en de 3
slaapkamersDe achterzijde van het huis heeft een hele grote veranda waar
je met zeker 12 mensen heerlijk kan genieten van de geluiden uit de
kampongVanuit de woonkamer gaat er een trap naar de vide. En de drie
ruime slaapkamers Op de vide is een zit gedeelte met een boekenkast Hier
is het heerlijk vertoeven met een goed boekBuiten bij het zwembad is een
exta toilet en badkamer.De bedienden hebben een eigen huis op het terrein
Hier wonen ze met hun 2 kinderen Ze zorgen voor het huis, de schoonmaak
het eten de tuin en het zwembad Ze willen u graag rondleiden door hun dorp
en u de lokale markt laten zien De tuin bevat veel fruitbomen en een gazebo
en een overdekte picknick tafel waar u heerlijk kan zitten en genieten van het
fruit uit eigen tuin

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

In de directe omgeving kan u een bezoek brengen aan de Borobudur,
Prambanan, Yogjakarta, Imogiri, De karntondansen bewonderen Ook de
Zilverfabriekjes en batikindustrie zijn een bezoek waardVoor liefhebber kan
een trekking op de Merapi-vulkaan worden geregeld. We kunnen u adviseren
en helpen bij het samenstellen van uw reis en vervoer regelen

Praktisch

Prijsinformatie

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

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
Bedrag schoonmaak:
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 40 EUR
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/ref90.htm

