Noorwegen B&B/en/of gastenkamers
Gastenkamer met tuin
Algemene informatie
Locatie: Svelgen, Bremanger, Noorwegen
Aantal personen: 4
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Neen
Vlaams gezin geeft U de kans om prijselijk te verblijven in Noorwegen.Wij
zijn woonachtig in het westelijke gedeelte van Noorwegen, een rustig typisch
klein dorpje, Svelgen met een prachtig landschap.Svelgen heeft zijn dorpse
winkeltjes zoals een warenhuis, een bloemenwinkel, een meubelwinkel, een
kledings- en schoenenwinkel, een bank, een post, een politiekantoor, een
raadhuis, enkele kappers, enz.Svelgen ligt op circa 45 min. van Florø en op
circa 1 uur van Førde waar men heerlijk en uitgebreid kan shoppen.Voor
skiliefhebbers is er natuurlijk ook de enorme skipiste. De pistes zijn ook
kindvriendelijk met aangepaste kinderpistes.Voor de lustige vissers is het
uiteraard de beste plaats in de wereld om aan de slag te gaan!Verder
hebben we nog heel veel andere mogelijkheden om te bezichtigen, te veel
om te beschrijven.

Indeling
Oppervlakte: 300 m2
Aantal etages: 3
Aantal toiletten: 3
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 2
Er zijn 2 gastenkamers ter beschikking. De gastenkamers hebben een eigen
badkamer.Max. 2x2 personen, er kan altijd op aanvraag een kinderbedje
bijgeplaatst worden zonder extra kosten.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Svelgen heeft zijn dorpse winkeltjes zoals een warenhuis, een
bloemenwinkel, een meubelwinkel, een kledings- en schoenenwinkel, een
bank, een post, een politiekantoor, een raadhuis, enkele kappers,
enz.Svelgen ligt op circa 45 min. van Florø en op circa 1 uur van Førde waar
men heerlijk en uitgebreid kan shoppen.Voor skiliefhebbers is er natuurlijk
ook de enorme skipiste. De pistes zijn ook kindvriendelijk met aangepaste
kinderpistes.Voor de lustige vissers is het uiteraard de beste plaats in de
wereld om aan de slag te gaan!Verder hebben we nog heel veel andere
mogelijkheden om te bezichtigen, te veel om te beschrijven.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 1 km
Afstand restaurant: 0 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
00,00
Bedrag schoonmaak:
00,00
Bedrag energie:
00,00
Prijs hoogseizoen: 40 EUR
Prijs tussenseizoen: 40 EUR
Prijs laagseizoen: 40 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref975.htm

