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

Objectnr. 1291108

Vakantiehuis voor max. 8 personen,
La Roche-en-Ardenne, Wallonië (provincie Luxemburg)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1291108
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 592

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 200,00 (verplicht, Sie bezahlen im Voraus, nicht vor Ort. Rückzahlung 7 Tage nach der Abreise)
toeristenbelasting ca. EUR 1,00 per persoon / per dag (verplicht)

Over dit object
Op zoek naar een vakantiehuis om samen te komen met familie en vrienden? Of zoekt u een startpunt voor outdoor activiteiten?
Dit vakantiehuis, niet ver van het centrum van La Roche, is de ideale plek! De eigenaren hebben het huis met smaak
gerenoveerd en gedecoreerd. In een afgesloten gedeelte kunt u uw fietsen of motors veilig opbergen. In het zonnetje geniet u in
de tuin van een drankje en een BBQ. In de winter is het heerlijk vertoeven bij de openhaard.
Het La Roche sportcentrum is naast het huis gelegen. U kunt daar genieten van het binnenzwembad, tennisbaan of in de
gym(tegen betaling).
De rivier de Ourthe ligt vlakbij en wordt omgeven door de ruïnes van een Middeleeuws kasteel. Het kasteel is in de elfde eeuw
gebouwd en biedt adembenemend uitzicht over de stad en de Ourthe vallei.
La Roche biedt een mooie gelegenheid om de natuur te herontdekken en voor sportliefhebbers zijn er 120 km aan
mountainbikeroutes en 105 km aan wandelroutes te vinden.
Deze woning wordt vanwege de rust niet verhuurd aan groepen jongeren
Het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in dit huis is verboden
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huisinformatie
Ca. 150 m², 8 personen, vrijstaand, 3 slaapkamers, 2 badkamers, afgesloten perceel: omheind

Afstanden
boodschappen doen ca. 500 m, rivier ca. 500 m, café/restaurant ca. 500 m, skipiste ca. 14 km

Buitenbereik
tuin: omheind, tuinmeubilair, barbecue, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Overige
verwarming: CV, olie, kinder-/babybed, kinderstoel, wasdroger, wasmachine, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-06-2019, 13:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1291108. 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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