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

Objectnr. 400795

Vakantiehuis voor max. 6 personen,
Petites Tailles, Wallonië (provincie Luxemburg)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/400795
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 580

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 300,00 (verplicht, Sie bezahlen im Voraus, nicht vor Ort. Rückzahlung 7 Tage nach der Abreise)
toeristenbelasting ca. EUR 1,00 per persoon / per dag (verplicht)

Over dit object
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Als hoekwoning van een groter geheel beschikt deze woning over een zeer ruim, eigen terras. Zomerse dagen kunnen hier dan
ook heel goed worden doorgebracht, maar er is ook nog een mooie, gedeelde tuin, met onder andere een petanquebaan, die u
deelt met twee andere woningen. De tuin geeft gedeeltelijk uitzicht op een natuurgebied. Maar ook in koudere periodes is dit een
zeer aangenaam verblijf, want veel sfeervoller dan hier is bijna niet mogelijk. De oude stenen vloer van destijds is bewaard
gebleven en er is een grote open haard, afkomstig uit Bourgondië. En in hoeveel huizen moet u in de slaapkamer even bukken
om onder een oude, houten draagbalk door te kunnen? Het tekent het karakter van de woning.
Omdat het huis deelt uitmaakt van het grotere geheel BE-6690-87, is het ook heel goed mogelijk om met een groep op vakantie
te gaan en toch nog privacy te behouden.
De rustige ligging maakt het niet alleen een ideale uitvalsbasis voor wandelingen en fietstochten, maar er loopt een langlaufroute
vanuit wintersportstation Baraque de Fraiture praktisch langs de woning. Daarnaast zijn Houffalize, Vielsalm, La Roche en
Ardenne, Francorchamps en Bastogne meer dan een bezoekje waard.

Huurlicentie: 2 épis

huisinformatie
6 personen, 4 slaapkamers, 2 badkamers

Afstanden
boodschappen doen ca. 7 km, openluchtzwembad ca. 12 km, café/restaurant ca. 3 km, zwembad ca. 12 km

Buitenbereik
tuin: gedeeld met andere gasten, tuinmeubilair, barbecue, terras: privé

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Overige
verwarming: CV, huisdieren zijn toegestaan (max. 1), wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-06-2019, 13:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/400795. 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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