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

Objectnr. 381366

Vakantiehuis voor max. 12 personen,
Weismes, Wallonië (Spa-Francorchamps en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/381366
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 1.138

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Over dit object
Deze luxueuze villa, gelegen tegen de bosrand, ligt op 300 m. van het centrum van Sourbrodt. De inrichting van de villa is
modern, luxueus, comfortabel en zeer goed verzorgd. Het comfort komt terug in de compleet ingerichte keuken en de verzorgde
slaap- en badkamers. De villa biedt u veel faciliteiten. In het souterrain vindt u een sauna, solarium en hydomassage-douche. Na
een warme sauna kunt u een verkoelend drankje drinken in de bar, waar ook een biljarttafel staat. De kinderen zullen zich hier
ook volop vermaken. Zo is er een tafeltennistafel en een jeu-de-boulesbaan. Ook kunnen zij gebruik maken van voetbalgoals en
is er de mogelijkheid volleybal te spelen. U beschikt over een grote tuin met terras en tuinmeubelen, waar u op zachte winterse
dagen kunt genieten van de buitenlucht. Bij de villa zijn voldoende parkeermogelijkheden. Twee kinderbedden en -stoelen bij
reservering opgeven.

Deze woning wordt vanwege de rust niet verhuurd aan groepen jongeren

huisinformatie
12 personen, vrijstaand, 5 slaapkamers, 2 badkamers, afgesloten perceel: omheind

Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 12 km, boodschappen doen ca. 12 km, openluchtzwembad ca. 12 km, dichtstbijzijnde halte openbaar
vervoer ca. 15 km, plaats ca. 12 km, café/restaurant ca. 12 km, zwembad ca. 7 km, meer ca. 3 km
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Buitenbereik
tuin: omheind, tuinmeubilair, barbecue, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Overige
verwarming: CV, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 25-06-2019, 04:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/381366. 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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