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

Objekt-Nr. 1499661

Ferienhaus für max. 8 Personen,
Meeuwen-Gruitrode, Flandern (Provinz Limburg)

URL zu diesem Objekt:
http://www.tuivillas.com/1499661
Mindestmietdauer: 2 Nächte
Mindestbelegung: 1 Person
Anreisetage: an allen Tagen
Meine Anzahl Personen: 1

Zur Objektpräsentation

ab EUR 755
für 1 Woche

Sonstige Preisinformationen
Kaution EUR 275,00 (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
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.
Vakantiewoning Heidebos**** voor 8 personen in Limburgs natuurgebied
Heidebos bevindt zich op een unieke locatie in Oudsbergen, te midden van natuurgebied 'de Duinengordel' en op een steenworp
van bewegwijzerde wandel-, fiets-, mountainbike- en paardenmenroutes.
Ben je een natuurliefhebber? Bij vakantiewoning Heidebos staan natuurbeleving, duurzaamheid en ecologie centraal. Het
komende jaar wil ze zich richten op het behalen van het 'groene label' door te investeren in zonnepanelen en een warmteboiler.
Ook voor onze fietsliefhebbers is er goed nieuws: in het voorjaar wordt een poetsplaats geïnstalleerd.
De ruime woning voor 8 personen (en 1 baby/peuter) beschikt over 4 slaapkamers, 2 badkamers, een ingerichte keuken,
woonkamer, terras en een ruime tuin. De vakantiewoning woning bestaat uit 2 verdiepingen: niveau 0 bestaat uit een berging,
veranda, woonkamer, ingerichte keuken, hal, badkamer, afzonderlijk toilet, slaapkamer met 2persoonsboxspring en slaapkamer
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met 2persoons zetelbed. Niveau 1 kun je bereiken via de trap in de hal en bestaat uit een slaapkamer met 2x
1persoonsboxspring, een slaapkamer met 2-persoonsboxspring, badkamer met bad, toilet en wastafel en een kinderkamer met
kinderbedje.
De ruime veranda, die eveneens een sprookjesachtige uitkijk geeft over het natuurgebied, laten je toe om ongemerkt reeën en
ander wild te spotten. Kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven in de klimbomen op het terrein. Een touwladder en
schommel werden op grootvaders wijze geïnstalleerd aan de boom bij het terras. Trouwe viervoeters zijn eveneens van harte
welkom. Een gedeelte van de tuin werd speciaal voor hen omheind. De vakantiewoning heeft een ruim terras met tafel en stoelen
voor 8 personen, een afgemaakte hondenweide en een mooi uitzicht over het natuurgebied. Aan de klimboom bij het terras werd
een schommel en touwladder bevestigd. Fiets- en mountainbikeliefhebbers vinden voldoende ruimte om hun fiets te reinigen.
De vakantiewoning staat helemaal in het teken van de natuur en haar inwoners. Ze richt zich in grote mate op natuurbeleving in al
haar facetten. Bij aankomst biedt ze jullie graag een eco-welkomstpakket aan. Omwille van het ecologische kader en de ligging in
natuurgebied is het niet toegelaten om luidruchtige feesten te organiseren.
Vakantiewoning Heidebos ligt midden in natuurgebied De Duinengordel. Wandel-, fiets-, mountainbike- en ruiterroutes starten op
100m van het verblijf. In het natuurgebied worden vlakke en bosrijke stukken afgewisseld met natuurlijke landduinen in wit zand.
De mijnsite in Zwartberg bevindt zich op 5km, een ware uitdaging voor mountainbikers om de top te bereiken zonder stoppen.

Allgemein
Ca. 160 m², 8 Personen, freistehend, Art d. Gebäudes: Einfamilienhaus, Gesamtanzahl d. Stockwerke im Gebäude über EG: 2, 4
Schlafzimmer, Baujahr 1954, 2 Badezimmer, Renovierungsjahr 2018, 400 m² Grundstücksfläche

Wohnen
Bügeleisen, TV

Kochen
Backofen, Tiefkühlschrank, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, Toaster, Wasserkocher

Entfernungen
Bars/ Clubs/ Ausgehen ca. 4 km, Bahnhof ca. 16 km, Flughafen ca. 6 km, Lebensmittelhandel ca. 3 km, nächste Haltestelle
ÖPNV ca. 2 km, nächstgelegene Ortsmitte ca. 3 km, Reitmöglichkeit ca. 2,3 km, Cafés/ Restaurants ca. 5 km, Schwimmbad ca.
13 km, Spielplatz ca. 15 km, Wasser (Meer, See etc.) ca. 500 m, Fahrrad-Verleih ca. 5 km

Außen
Garten: zur alleinigen Nutzung, Terrasse, Veranda, Private PKW-Stellplätze insgesamt: 2, davon private Außenstellplätze: 2

Sonstiges
Heizung: überall, keine Jugendgruppen, Kinderstuhl, Gesellschaftsspiele für Kinder, Staubsauger, Haustiere sind erlaubt (max. 2),
direkt am Waldrand, Waschmaschine, WLAN überall

Besonderheit bei diesem Objekt
Natursteinhaus
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Geprüfter Anbieter
Alle Angaben: Stand 16.06.2019, 01:06
Die vollständige und aktuelle Objektbeschreibung finden Sie auf https://www.atraveo.de/1499661. 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.
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