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

Objectnr. 1295296

Appartement voor max. 4 personen,
Born, Wallonië (Spa-Francorchamps en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1295296
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 265

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 100,00 (verplicht, Sie bezahlen im Voraus, nicht vor Ort. Rückzahlung 7 Tage nach der Abreise)

Over dit object
Ideaal voor een koppel, maar ook prima geschikt als u met kinderen komt, zo laat zich deze woning het best beschrijven. Hij
bevindt zich op de eerste verdieping, boven de woning van de eigenaar. U deelt de ingang, maar het appartement is uiteraard
geheel privé. In de woonkamer bevindt zich een eenpersoonsbed en de bank kan worden uitgeklapt tot een tweede
eenpersoonsbed. Op aanvraag zouden hierop zelfs twee kinderen kunnen slapen. De woning is comfortabel ingericht en u
beschikt over een eigen, zonnig terras.
U zit hier mooi centraal in de oostelijke Ardennen, op slechts een kilometer afstand van de snelweg. Zowel Duitsland als het
noorden van Luxemburg bereikt u in een half uurtje. Leuke plaatsen als Malmedy en St. Vith liggen in de buurt, evenals
Bütgenbach met zijn mooie meer. Overal is gelegenheid voor het maken van wandelingen en uitgebreide fietstochten. Hiertoe
kunt het bekend RAVeL fietspadennet gebruiken, dat op slechts 500 meter van de woning loopt.

huisinformatie
4 personen, 1 slaapkamer, 1 badkamer
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Afstanden
boodschappen doen ca. 5 km, openluchtzwembad ca. 8 km, café/restaurant ca. 8 km, meer ca. 17 km

Buitenbereik
tuin: privé, tuinmeubilair, terras: privé

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Overige
verwarming: CV, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 20-06-2019, 07:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1295296. 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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