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

Objectnr. 1305546

Vakantiehuis voor max. 8 personen,
Limbourg, Wallonië (provincie Luik)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1305546
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 632

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Over dit object
Een verzorgd interieur, een grote tuin met zwembad en een ligging in een van de mooiste dorpen van Wallonië, deze villa heeft
alles om het naar uw zin te hebben!
Voorheen was de villa een woonhuis, de vertrekken zijn ruim en goed ingericht. De begane grond bestaat voor een groot deel uit
een grote open ruimte opgedeeld in een woonkamer, eetkamer, een grote volledig ingerichte keuken en een veranda met
zitgedeelte die toegang geeft tot de tuin en het zwembad. Op het grote terras buiten kunt u buiten heerlijk tafelen. Let wel, er zijn
enkele gebruiks- en veiligheidsregels voor het zwembad die u van de eigenaars zult krijgen; deze moet u zorgvuldig opvolgen.
Het zwembad is open vanaf half mei tot half september.
De villa ligt in een rustige woonbuurt van Limburg, met winkels, een bakker en restaurants. Limburg is bekend om zijn pittoreske
hoger gelegen gedeelte, een vesting met oude stenen huizen erlangs biedt schitterende uitzicht over het platteland en het
Hertogenwoud.
Een bezoek aan Aken in Duitsland op 25 km mag niet ontbreken of een wandeling langs de Gileppe stuwdam op 7 km.
Deze woning wordt vanwege de rust niet verhuurd aan groepen jongeren
Het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in dit huis is verboden

huisinformatie
Ca. 200 m², 8 personen, vrijstaand, 4 slaapkamers, 2 badkamers
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Woonbereik
kachel: Pellet

Afstanden
boodschappen doen ca. 1 km, plaats ca. 200 m, café/restaurant ca. 200 m

Buitenbereik
garage, tuin: > 1000 m2, tuinmeubilair, barbecue

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, privé-zwembad: privé, verwarmd, geopend van 1/2 Mei t/m 1/2 Sep

Overige
wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 26-06-2019, 06:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1305546. 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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