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

Objekt-Nr. 1713709

Ferienhaus für max. 4 Personen,
Tzummarum, Friesland, (Küste von Friesland), Niederlande

URL zu diesem Objekt:
http://www.tuivillas.com/1713709
Mindestmietdauer: 3 Nächte
Mindestbelegung: 1 Person
Anreisetage: Sonntags, Montags, Freitags und Samstags
Meine Anzahl Personen: 1

Zur Objektpräsentation

Sonstige Preisinformationen
Kaution EUR 50,00 (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
Kurtaxe keine, vor Ort zahlbar

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.
Mooi ruim chalet met 2 badkamers en royale tuin
Wilt u een gezellige dag uitwaaien? Bezoek dan één van de prachtige Waddeneilanden Vlieland of Terschelling. Waar u naast
een adembenemende fietstocht ook heerlijk kunt genieten van een hapje en/of drankje op één van de vele terrassen. Maar u kunt
natuurlijk ook lekker uitrusten op één van de prachtige stranden. Heeft u zin om te shoppen? Dan kunt u natuurlijk terecht in de
dorpsstraat waar u tal van leuke winkeltjes kunt vinden. De vertrekhaven bevindt zich in Harlingen dat tevens gelegen is in de
omgeving van het park.
Dit gezellig ingerichte vier persoons chalet beschikt over een mooie woonkamer met televisie en DVD-speler en uitzicht op de
tuin. De keuken heeft diverse apparatuur zoals een koelkast met vriesvak, broodrooster, magnetron, gas-kookstel en een
koffiezetapparaat. Het chalet wordt middels centrale verwarming verwarmd. Er zijn twee slaapkamers. Eén met twee
eenpersoonsbedden en één met een stapelbed. Beide slaapkamers hebben een eigen badkamer. Buiten is een heerlijk terras
met tuinmeubilair en een schuurtje.

Seite 1

Mooie afgesloten tuin met kleine berging.
Dit mooie vakantiechalet is geschikt voor vier personen en ligt op een steenworp afstand van de Waddenzee. Wilt u een gezellige
dag uitwaaien? Bezoek dan één van de prachtige Waddeneilanden Vlieland of Terschelling. Waar u naast een prachtige fietstocht
ook heerlijk kunt genieten van een hapje en/of drankje op één van de vele terrassen.
Er zijn maximaal 2 kleine huisdieren welkom (15,00 per dier/ per verblijf?
Wilt u een dagje cultuursnuiven? Bezoek dan de hoofdstad van Friesland, Leeuwarden. Waar u naast een gezellige dag winkelen
in de één van de gezellige winkelstraten ook meerdere keuze heeft in het bezoeken van interessante musea. Een echte aanrader
is het friesmuseum. Waar u naast veel historie ook het zwaard van Grutte pier kunt bekijken. Ook heeft u de mogelijkheid om een
praamvaart te maken door het centrum van Leeuwarden. Zo leert u al varend door de prachtige grachten meer over geschiedenis
van deze oude stad.

Allgemein
Ca. 40 m², 4 Personen, Ferienanlage, 2 Schlafzimmer, Baujahr 2008, 2 Badezimmer, 300 m² Grundstücksfläche

Wohnen
Musikanlage, TV, Kabel-TV

Kochen
Backofen, Gefrierfach, Gasherd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Pads-Kaffeemaschine, Spülmaschine, Wasserkocher

Entfernungen (Luftlinie)
Bars/ Clubs/ Ausgehen ca. 500 m, Bahnhof ca. 5 km, Hafen ca. 10 km, Lebensmittelhandel ca. 5 km, Meer ca. 3 km,
nächstgelegene Ortsmitte ca. 5 km, Spielplatz ca. 300 m, Strand ca. 10 km, Grasstrand ca. 10 km

Außen
komplett eingefriedet, Garten: zur alleinigen Nutzung, Terrasse

Sonstiges
Heizung: überall, Kinderstuhl, kein Internet vorhanden, Staubsauger, Haustiere sind erlaubt (max. 2), Ventilator

Geprüfter Anbieter
Alle Angaben: Stand 29.11.2020, 00:11
Die vollständige und aktuelle Objektbeschreibung finden Sie auf https://www.atraveo.de/1713709. 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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