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

Objectnr. 354789

Vakantiehuis voor max. 22 personen,
Medendorf, Wallonië (provincie Luik)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/354789
Minimale huurduur: 2 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 1.529
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 500,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
toeristenbelasting ca. EUR 1,00 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen), energiekosten naar verbruik (verplicht)

Over dit object
Snowview Lodge: groot rolstoeltoegankelijk vakantiehuis voor 20 personen in de Belgische Ardennen.
Deze vrijstaande, rolstoeltoegankelijke accommodatie is prachtig gelegen in een klein dorpje in het Natuurpark Hoge Venen Eifel, met grandioos uitzicht over de Our-vallei en de Schnee-Eifel in de verte.
Het landschap bestaat uit bossen, weiden, diepe beekdalen, kleine schilderachtige stadjes en dorpjes.
Er is plaats voor max. 22 personen, verdeeld over 9 slaapkamers, allen met w/k water. Er zijn in totaal 5 wc´s en 5 douches. De
riante woonkamer met open keuken beslaat maar liefst 95 m2, ze is voorzien van vloerverwarming, gezellige open haard, grote tv
met satelliet-ontvanger, dvd, wifi, cd. De ruime keuken beschikt over 2 koelkasten, 2 vaatwassers, magnetron, groot 5-pits fornuis
met oven, en verder alle vaatwerk, glazen, pannen etc
Een glazen schuifpui geeft toegang tot het grote terras op het zuiden, met gazon, barbecue, vuurkorf, schommel, glijbaan,
zandbak, trampoline. U hebt een prachtig uitzicht op de Schnee-eifel in de verte. Veel privacy. Er is een grote privé-parkeerplaats
voor minstens 10 auto´s.
Het huis is geheel gelijkvloers, zonder drempels, zeer ruim van opzet en praktisch ingedeeld. Er is een aparte badkamer met

pagina 1

aangepast toilet en douche voor rolstoelgebruikers. Hoog/laagbedden, tilliften etc kunnen bij het Belgische Rode Kruis gehuurd
worden.
. In de omgeving vindt u gezellige en schilderachtige stadjes als Malmédy, Saint-Vith en Monschau, de kastelen van
Reinhardstein en Kronenburg, de meren van Robertville en Butgenbach met hun stranden en watersportmogelijkheden. Iets
verder liggen de attractieparken van Plopsa-Coo, Phantasialand, het circuit van Spa-Francorchamps. Op een uur rijden vindt u
bovendien interessante steden als Trier, Luxemburg, Keulen.

huisinformatie
Ca. 350 m², 22 personen, vrijstaand, type gebouw: bungalow, barrièrevrij , totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de
begane grond: 1, woonwijk, 9 slaapkamers, bouwjaar 1976, 5 badkamers, renovatiejaar 2006, 3000 m² perceeloppervlakte, 560
m meter boven de zeespiegel

Woonbereik
strijkijzer, cd-speler, dvd-speler, open haard, muziekinstallatie, radio, tv, satelliet-tv

Keuken
oven, diepvriesvak, diepvrieskast, gasfornuis, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron, vaatwasser, broodrooster,
waterkoker

Afstanden
visstek ca. 1 km, bars/clubs/uitgaan ca. 5 km, station ca. 30 km, bowlingbaan ca. 5 km, vliegveld ca. 98 km, rivier ca. 900 m,
golfbaan ca. 18 km, levensmiddelenzaak ca. 5 km, midgetgolfbaan ca. 6 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 100 m,
Mogelijkheid tot paardrijden ca. 4 km, café/restaurant ca. 5 km, zandstrand ca. 13 km, zwembad ca. 13 km, meer ca. 10 km,
skipiste ca. 15 km, skibus ca. 15 km, langlaufloipe ca. 5 km, skischool ca. 15 km, strand ca. 13 km, tennisbaan ca. 5 km,
watersport ca. 13 km, fietsverhuur ca. 5 km, kabelbaan ca. 15 km, in de buurt van de skipiste

Buitenbereik
tuin: voor alleengebruik, barbecue, terras, veranda, privéparkeerplaatsen in totaal: meer dan 10, daarvan privéparkeerplaatsen
buiten: meer dan 10

Overige
aanbieder woont op het perceel, vloerverwarming: deels, verwarming: overal, kinderstoel, gezelschapsspellen voor volwassenen,
gezelschapsspellen voor kinderen, speeltoestellen, stofzuiger, huisdieren zijn toegestaan (max. 2), wasdroger, wasmachine,
overal wifi

Gecontroleerde aanbieder
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Alle informatie: Stand 18-06-2019, 20:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/354789. 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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