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

Objectnr. 68059

Vakantiehuis voor max. 8 personen,
Ovifat, Wallonië (Spa-Francorchamps en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/68059
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 641

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting ca. EUR 1,00 per persoon / per dag (verplicht)

Over dit object
De naam van deze vrijstaande woning is Villa Feng Shui. In het Chinees betekent dat 'regen en wind' en u zou kunnen zeggen
dat de woning hiertegen een perfecte schuilplaats biedt. Mocht de regen tegen de ramen kletteren, dan zit u in de gezellige
woonkamer lekker warm bij de open haard. In de zomer biedt de woning nog meer comfort, want geheel rondom heeft u een zeer
grote tuin tot uw beschikking. Er staan enkele kinderspeeltoestellen en een vaste barbecue, zodat u weet dat u de mooiweerdagen hier wel door komt. Op de eerste etage loopt u zo vanaf de eethoek het lange balkon op om buiten nog even van de
maaltijd na te genieten. Een tablet of smartphone werkt ook gewoon, want er is wifi.
Ook 's winters zit u hier goed, want dit gebied ligt op een hoogte van 649 meter en er zijn veel prachtige skipistes. Het skigebied
van Ovifat is het grootste van heel België, met vier skiliften en de enige rode skipiste. Daarnaast is het één van de weinige
plaatsen waar u kunt alpineskiën.
's Zomers vindt u juist vertier bij de meren van Robertville en Bütgenbach, met onder andere watersportmogelijkheden.
de woning bevat een grote living met keuken op de verdieping en 3 slaapkamers (2 met tweepersoonsbed en 1 met 2
eenpersoonsbedden, kinderbed), hall, wc, badkamer en garage op het gelijkvloers. De bedden, met een lengte van 200 cm,
hebben een breedte van 160cm, 140cm en 80cm.
Mogelijkheden tot wandelen zijn er genoeg. Gaat u noord- of oostwaarts, dan is de omgeving eerder vlak; gaat u echter de
andere kant op (richting Malmédy), dan wordt u geconfronteerd met soms vrij moeilijke stukken.
Supermarkten (vrij grote) zijn te vinden in Eupen en Malmédy. Een kleine supermarkt, bakker en beenhouwer, treft u aan in
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Sourbrodt (naburige gemeente).

huisinformatie
Ca. 120 m², 8 personen, vrijstaand, 3 slaapkamers, 1 badkamer

Afstanden
boodschappen doen ca. 15 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 5 km, plaats ca. 1 km, meer ca. 5 km

Buitenbereik
garage, tuin: privé, omheind, tuinmeubilair, barbecue, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Overige
verwarming: CV, wasmachine, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 25-06-2019, 11:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/68059. 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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