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

Objectnr. 1480122

Vakantiehuis voor max. 5 personen,
Ede, Veluwe

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1480122
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

Overige extra's en betalingsinformatie

Naar de objectpresentatie

waarborgsom EUR 350,00 (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (01-01-2020 t/m 31-12-2023)
toeristenbelasting ca. EUR 1,35 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (01-01-2020 t/m 31-12-2023)

Over dit object
Ede 23 km van Arnhem: Kindvriendelijk, comfortabel vakantiepark "Recreatiepark ‘t Gelloo", omgeven door bomen. Direct aan de
bosrand. Voor medegebruik: 2 zwembaden verwarmd (01.04.-31.09.). Volleybalveld, kinderspeelplaats (glijbaan, schommel,
zandbak). In het complex: receptie, Internet (WiFi), wasserette. Centrale parkeerplaatsen. Winkel 5.2 km, supermarkt 5.2 km,
restaurant 100 m, bakkerij 5.2 km, café 5.2 km, station "Ede Centrum" 5.8 km. Golfterrein 17 km, tennis 5.9 km, tennishal 5.9 km,
manege 4.2 km, sportcentrum 5.7 km, wandelroutes 100 m vanaf het huis. Attracties in de buurt: Burgers' Zoo 22 km, KröllerMüller Museum 24 km, Apenheul 30 km, Paleis het Loo 32 km, Dolfinarium 43 km, Utrecht 50 km. Wandelgebied Nationaal Park
de Hoge Veluwe 15 km, Oranjepark 32 km, Moerbosch 34 km. Let op: animatie in het hoogseizoen. Groepen jongeren uitsluitend
op aanvraag. De afgebeelde foto is slechts een voorbeeld. Bij deze accommodatie zijn meer vergelijkbare woningen te huur.
Groepen jongeren, verblijf langer dan 21 dagen en werknemers zijn niet toegestaan. Preferentiekosten: € 25 (ter plaatse te
betalen). .

"Comfort 5 personen", chalet 3-kamers 45 m2. Comfortabel ingericht: woon-/eetkamer met eettafel en TV (Flatscreen TV).
Uitgang naar de tuin, naar het terras. 1 kamer met 2 bedden. 1 kamer met 1 bed en 1 x 2 stapelbedden. Open keuken (4-pits
kookplaat, afwasmachine, elektrische koffiemachine, combimagnetron). Douche/WC. Tuin. Terrasmeubelen. Ter beschikking:
Internet (Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats bij het huis. Let op: rookvrij huis. Huisdier op aanvraag.
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huisinformatie
Ca. 45 m², 5 personen, vrijstaand, 2 slaapkamers, 1 badkamer

Woonbereik
tv

Keuken
vaatwasser

Badkamer/Toilet
douche, toilet

Afstanden (hemelsbreedte)
vliegveld ca. 1 m, golfbaan ca. 17 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 5,8 km

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Buitenbereik
zwembad algemeen, speeltuin, terras

Overige
niet-rokenobject, internet, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 15-07-2020, 00:07
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1480122. 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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