Mehr Auswahl, geprüfte Bewertungen, bester Preis
Das ist atraveo, der große Ferienhausmarkt im Internet.
www.atraveo.de/

Objekt-Nr. 1288365

Ferienhaus für max. 6 Personen,
Blankenberge, Flandern (Provinz Westflandern)

URL zu diesem Objekt:
http://www.tuivillas.com/1288365
Mindestmietdauer: 7 Nächte
Mindestbelegung: 1 Person
Anreisetag: Samstags
Meine Anzahl Personen: 1

Zur Objektpräsentation

ab EUR 809
für 1 Woche

Sonstige Preisinformationen
Kaution EUR 350,00 (verpflichtend)
Kurtaxe keine

Über dieses Objekt
Nieuw: deze accommodatie hebben wij pas sinds kort in ons aanbod opgenomen. De volgende omschrijving is een eerste
ontwerp en zal nog een keer bewerkt worden. Mocht er informatie ontbreken, neemt u dan a.u.b. even contact op met onze
klantenservice.
In Villa Licht en Rust vind je rust aan de mooie Belgische kust.
Villa Licht en Rust is gelegen in een rustige doodlopende straat in Blankenberge op 800 meter van zee en strand en op 15 km
van het historische Brugge.
Villa Licht en Rust is een vrijstaande woning. Op de gelijkvloers heb je een ruime woonkamer met aanpalend het terras en de
tuin. De woonkamer is voorzien van een flatscreenTV, een biljart en een piano. De half open keuken is voorzien van alle comfort:
vaatwasser, oven, microgolfoven, inductiekookplaat. In de bijkeuken vind je een wasmachine en droogkast. Op de
benedenverdieping is er ook een toilet.
Op de bovenverdieping zijn er 3 ruime slaapkamers, waarvan 1 met flatscreenTV. De badkamer is met douche en er is een apart
toilet. Tevens is er een Zweedse sauna met houtkachel met er naast een kleine relaxruimte.
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De woning ligt op het einde van een doodlopende straat en de tuin is volledig afgesloten waardoor ze heel geschikt is voor
gezinnen met kinderen en ook de hond kan gerust meekomen. Er staat een schommel in de tuin . Op 100 m is er een mooie
speeltuin. Op het terras zijn er ligzetels, een parasol en een barbecue op houtskool.
Op de oprit voor het huis is er plaats voor 2 auto's.
Er is een kat aanwezig. Huurders beslissen zelf of de kat binnen komt. Er staat voldoende eten in de garage waar ze vrij binnen
en buiten kan.
Er zijn 2 fietsen gratis ter beschikking.
Er is gratis WIFI.
In een van de slaapkamers staat een babybedje en er is ook een kinderstoel aanwezig.
De garage en 1 kamer zijn afgesloten voor huurders.
De zee en het strand zijn op 800 m Een warenhuis vind je op 100 m.. Het sealifecentrum is vlakbij op 500 m en met kinderen
zeker een bezoekje waard. De plezierhaven, de pier en het centrum met zijn vernieuwde winkelstraten liggen allemaal op minder
dan 1500 m.
Het historische Brugge kan je bezoeken met openbaar vervoer of met de wagen en ligt op slechts 15 km.
De vlakke omgeving is tevens een ideale uitvalsbasis om te fietsen naar Damme, Sluis of Brugge door het prachtige
polderlandschap.

Allgemein
Ca. 170 m², 6 Personen, freistehend, Art d. Gebäudes: Einfamilienhaus, Gesamtanzahl d. Stockwerke im Gebäude über EG: 1,
Wohnsiedlung, 3 Schlafzimmer, Baujahr 1986, 1 Badezimmer, 750 m² Grundstücksfläche

Wohnen
Bügeleisen, CD-Player, DVD-Player, Musikanlage, Musikanlage mit USB-Anschluss, Radio

Kochen
Backofen, Tiefkühlschrank, Induktionsherd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Pads-Kaffeemaschine, Spülmaschine,
Toaster, Wasserkocher

Entfernungen
Anlegeplatz ca. 1,5 km, Bars/ Clubs/ Ausgehen ca. 800 m, Bahnhof ca. 800 m, Basketballplatz ca. 400 m, Bowlingbahn ca. 400
m, Eislaufbahn ca. 20 km, Flughafen ca. 30 km, Hafen ca. 1,5 km, Lebensmittelhandel ca. 200 m, Meer ca. 800 m, nächste
Haltestelle ÖPNV ca. 800 m, nächstgelegene Ortsmitte ca. 800 m, Reitmöglichkeit ca. 10 km, Cafés/ Restaurants ca. 100 m,
Sandstrand ca. 800 m, Schwimmbad ca. 400 m, Spielplatz ca. 100 m, Strand ca. 800 m, Tennisplatz ca. 500 m, Wasser (Meer,
See etc.) ca. 800 m, Wassersport ca. 800 m, Fahrrad-Verleih ca. 800 m, Jetski-Verleih ca. 800 m, Katamaran-Verleih/-Touren ca.
800 m, Surf-Verleih ca. 800 m

Außen
komplett eingefriedet, Garten: zur alleinigen Nutzung, Holzkohlegrill, Terrasse, Private PKW-Stellplätze insgesamt: 2, davon
private Außenstellplätze: 2
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Sonstiges
Anbieter wohnt auf dem Grundstück, Billard, Heizung: überall, keine Jugendgruppen, Kinderstuhl, Klavier, Musikinstrumente,
Nichtraucherobjekt, Gesellschaftsspiele für Kinder, Kinderspielzeug, Staubsauger, Haustiere sind erlaubt (max. 1), Trockner,
Waschmaschine, WLAN überall

Geprüfter Anbieter
Alle Angaben: Stand 27.06.2019, 02:06
Die vollständige und aktuelle Objektbeschreibung finden Sie auf https://www.atraveo.de/1288365. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an unseren Kundenservice (siehe Webseite). Bitte beachten Sie, dass sich Angaben zu Verfügbarkeiten und Preisen im
Laufe der Zeit ändern können.

Seite 3

