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

Objekt-Nr. 1521863

Ferienhaus für max. 4 Personen,
De Panne, Flandern (Plopsaland und Umgebung)

URL zu diesem Objekt:
http://www.tuivillas.com/1521863
Mindestmietdauer: 7 Nächte
Mindestbelegung: 2 Personen
Anreisetag: Samstags
Meine Anzahl Personen: 2

Zur Objektpräsentation

ab EUR 325
für 1 Woche

Sonstige Preisinformationen
Kaution EUR 150,00 (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.
Gezellig vakantiehuisje met gratis Wifi in een vakantiepark met verwarmd zwembad.
Het huis is gelegen aan de buitenkant van het park aan het 'Langgeleed'
Het huis omvat een ruime leefruimte met open keuken. Een gezellige zithoek met houtkachel, een tv, een mini stereoketen,
boeken en CD's, aansluitend de eetruimte met ronde tafel. De keuken is volledig ingericht met oven, microgolf, inductiekookplaat,
ruime frigo met apart vriesgedeelte en een vaatwasser, koffiezet, Senseo koffieapparaat, water- en eierkoker, toaster, mixer en
toastmaker. Verder alles van potten, pannen, servies, bestek, glazen, kommen en schalen. De slaapkamer beneden heeft een
boxspring voor 2 personen (160x200) en een kledingkast. De badkamer is uitgerust met een ligbad, en douchescherm, wastafel
met haardroger en toilet. Boven heb je een kamer met een boxspring voor 2 personen (160x200) en kledingkast. Voor de kleintjes
is er een babybed en -stoel ter beschikking, Alle bedden zijn voorzien van kussens en dekbedden. Het is ook mogelijk om
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opgemaakte bedden te bestellen alsook een set handdoeken.
Er is een volledig afgesloten tuin (afsluiting aan de beek met een haag en poortje) met een zuidgericht terras, uitgerust met een
tafel, 6 stoelen en 2 ligsotelen. In de berging bevindt zich een BBQ, stofzuiger en ander schoonmaakgerief.
Er is een welkomspakket dat omvat o.a. vaatwastabletten, wc- en keukenrol en een sponsje.
De vuilnisbakken zijn voorzien van de correcte zakken en er is een reserve voor de vuilnisbakjes binnen. Alle kosten zijn in de
prijs inbegrepen van water, electriciteit en Wifi
U verblijft dicht bij de Franse grens, Cap Blanc Nez en Gris Nez liggen op 80km hiervandaan. De historische stad Brugge ligt op
50km van het park, u kunt er shoppen, museums bezoeken of genieten van de gezellige sfeer in de stad. Andere historische
steden binnen een straal van 40km zijn Veurne (5km), Diksmuide (20km), Ieper (20km),
De Panne is een zeer levendige stad die het ganse jaar door activiteiten organiseert, de winkels zijn open op zondag en op het
strand kunt u lekker uitwaaien (zie ook toeristische info ter plaatse)

Allgemein
Ca. 100 m², 4 Personen, Ferienanlage: Ferienpark, freistehend, Art d. Gebäudes: Einfamilienhaus, Gesamtanzahl d. Stockwerke
im Gebäude über EG: 1, 2 Schlafzimmer, Baujahr 1985, 1 Badezimmer, Renovierungsjahr 2017, 240 m² Grundstücksfläche

Wohnen
CD-Player, Musikanlage mit USB-Anschluss, Radio, TV

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

Entfernungen
Bars/ Clubs/ Ausgehen ca. 4 km, Bahnhof ca. 2 km, Bowlingbahn ca. 1 km, Lebensmittelhandel ca. 1 km, Meer ca. 3 km, nächste
Haltestelle ÖPNV ca. 300 m, nächstgelegene Ortsmitte ca. 4 km, Reitmöglichkeit ca. 2 km, Cafés/ Restaurants ca. 1 km,
Sandstrand ca. 3 km, Schwimmbad ca. 100 m, Spielplatz ca. 150 m, Strand ca. 3 km, Tennisplatz ca. 150 m, Wassersport ca. 3
km, Fahrrad-Verleih ca. 4 km

Außen
komplett eingefriedet, Garten: zur alleinigen Nutzung, Holzkohlegrill, Terrasse, Private PKW-Stellplätze insgesamt: 1, davon
private Außenstellplätze: 1

Sonstiges
Heizung: überall, keine Gruppenbuchung, keine Jugendgruppen, Kinderstuhl, Gesellschaftsspiele für Erwachsene,
Gesellschaftsspiele für Kinder, Staubsauger, Haustiere sind erlaubt (max. 1), WLAN teilweise

Besonderheit bei diesem Objekt
gemeinschaftlicher Pool
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Geprüfter Anbieter
Alle Angaben: Stand 18.06.2019, 13:06
Die vollständige und aktuelle Objektbeschreibung finden Sie auf https://www.atraveo.de/1521863. 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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