Meer keuze, gecontroleerde beoordelingen, laagste prijs
Dat is atraveo, de grote vakantiehuizenmarkt op internet
www.atraveo.nl/

Objectnr. 474378

Vakantiehuis voor max. 5 personen,
Biggekerke, Zeeland (kust van Zeeland)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/474378
Minimale huurduur: 3 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdagen: op alle dagen behalve zondag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 50,00 (verplicht)
toeristenbelasting ca. EUR 1,25 per persoon / per dag (verplicht, minimaal EUR 0,01, maximaal EUR 5.000,00) (01-12-2019 t/m 3112-2020)

Over dit object
Beachhouse Zeeland - Groot Valkenisse
Beachhouse Zeeland is een gezellig ingericht vakantiehuisje, voorzien van alle luxe. Het huisje is gelegen in het kleinschalig,
rustig parkje ‘De Ruiser’ in de bosrijke omgeving van Groot-Valkenisse (nabij Zoutelande) op Walcheren. Het strand is op
ongeveer 500 meter loopafstand en de hoge duinen bieden een schitterend uitzicht over de Zeeuwse kust. Daarnaast is de
omgeving ideaal om te wandelen en te fietsen.
Het huisje heeft een ruime terras, gelegen op het zuiden, waarop U heerlijk kunt genieten van alle rust en privacy.
Overige kenmerken:
• Geschikt voor 5 personen waarvan maximaal 4 volwassenen.
• De huiskamer (20 m2) is voorzien van flatscreen TV en radio/cd/dvd speler.
• De open keuken is voorzien van een 4 pits gasfornuis, vaatwasser, koelkast en combi-magnetron.
• Er zijn 3 slaapkamers waarvan 1 slaapkamer met een tweepersoonsbed, 1 slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden en een
slaapkamer met een hoogslaper.
• Er is een camping bedje en een kinderstoel aanwezig.
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• De badkamer bevat een combi douche/lig bad, wastafel en toilet.
• Het huisje is voorzien van een Centrale Verwarming.
•Het huisje is vrijstaand.
•De ruime tuin met terras en speeltoestel is omringd door bomen en biedt veel privacy.
•Eigen parkeerplaats biedt plaats aan 2 auto’s.
•HUISDIEREN niet toegestaan.
•ROKEN alleen buiten toegestaan.
Op loopafstand van de mooie duinen en strand.

huisinformatie
Ca. 60 m², 5 personen, vakantiecomplex: vakantiepark, vrijstaand, type gebouw: bungalow, barrièrevrij , 3 slaapkamers, 1
badkamer, renovatiejaar 2013, 330 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
cd-speler, dvd-speler, muziekinstallatie, radio, tv, kabel-tv

Keuken
diepvriesvak, diepvrieskast, koffiezetapparaat met filter, gasfornuis, koffiezetapparaat met capsules, koelkast, magnetron, minioven, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Afstanden (hemelsbreedte)
visstek ca. 500 m, bars/clubs/uitgaan ca. 1 km, station ca. 3 km, veerboothaven ca. 3 km, vliegveld ca. 180 km, golfbaan ca. 10
km, levensmiddelenzaak ca. 500 m, zee ca. 500 m, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 500 m, dichtstbijzijnde centrum
van een plaats ca. 1 km, Mogelijkheid tot paardrijden ca. 1 km, café/restaurant ca. 500 m, zandstrand ca. 500 m, zwembad ca. 5
km, strand ca. 500 m, wandelpad ca. 100 m, watersport ca. 500 m, fietsverhuur ca. 500 m

Buitenbereik
geheel omheind, tuin, barbecue, terras, veranda, privéparkeerplaatsen in totaal: 2

Overige
Geschikt voor vissers, verwarming: overal, geen jeugdgroepen, kinderstoel, niet-rokenobject, gezelschapsspellen voor kinderen,
speeltoestellen, stofzuiger, ventilator, Direct aan de bosrand, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 27-02-2020, 06:02
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.nl/474378. Als u vragen hebt, kunt u zich wenden tot
onze klantenservice (zie website). Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat informatie over beschikbaarheden en prijzen in de loop van
de tijd kan wijzigen.
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