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

Objectnr. 637670

Vakantiehuis voor max. 2 personen,
Arville, Wallonië (provincie Luxemburg)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/637670
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 1.264

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Over dit object
Welkom in dit liefdesnest! Alles is voorzien voor een perfect en betoverend verblijf.
Geniet van een romantische avond bij de haardkachel en van een goede maaltijd, bereid in de volledig uitgeruste keuken. Of
ontspan in het bubbelbad, een glas champagne in de hand, een boek in de andere. Vervolgens een heerlijke stoomdouche en
wegdromen in het grote bed. De volgende ochtend ontbijt je in de buitenlucht op het overdekte terras met een direct uitzicht op de
natuur en het stroompje bij het chalet. De eendjes in de vijver bieden vermaak en visliefhebbers kunnen een hengel uitgooien om
een forel te vangen, bijvoorbeeld voor op de barbecue.
De omgeving rond jachthoofdstad Saint Hubert biedt vele wandel- en fietsmogelijkheden. Vergeet ook niet om van de
gastronomie te proeven.
Het huis heeft een strikte capaciteit van twee personen en voor je comfort en veiligheid (rivier). Het huis is verboden voor
kinderen en baby's.
De "ontspanning kit" (inclusiev!) Inclusief speciale producten voor bubbelbad, verschillende essentiële oliën voor de werking van
de hammam, massage olie Kneip, oliën en kruiden voor het koken, tablet voor de vaatwasser, wasmiddel, ...)
Vergeet a.u.b. niet om mij ongeveer een uur voor aankomst een SMS te sturen of mij het vermoedelijke uur van aankomst.
Aangezien mijn Nederlands nog niet zo goed is, geef ik de voorkeur aan schriftelijke communicatie.
Dit vakantiehuis is een van de Award winnaars 2017
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huisinformatie
Ca. 60 m², 2 personen, vrijstaand, 1 slaapkamer, 1 badkamer

Afstanden
boodschappen doen ca. 700 m, openluchtzwembad ca. 5 km, plaats ca. 700 m, café/restaurant ca. 5 km, zwembad ca. 5 km,
meer ca. 5 km

Buitenbereik
tuin: privé, tuinmeubilair, barbecue, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, buitengewoon interieur, premium

Overige
verwarming, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 26-06-2019, 00:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/637670. 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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