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

Objectnr. 681798

Vakantiehuis voor max. 6 personen,
Francorchamps, Wallonië (Spa-Francorchamps en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/681798
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 741

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 200,00 (verplicht, Sie bezahlen im Voraus, nicht vor Ort. Rückzahlung 7 Tage nach der Abreise)

Over dit object
Dit charmante vakantiehuis is gelegen in een rustige woonwijk, nabij het circuit van Spa-Francorchamps en het stadscentrum. De
comfortabele woning bevindt zich in een gerenoveerde boerderij, waarvan u een deel bewoont. In het andere deel wonen de
eigenaren. Als gast heeft u een kleine tuin ter beschikking voor privégebruik. In de zomer kunt u hier heerlijk barbecueën.
Een van de slaapkamers is gelegen op zolder en toegankelijk via een steile trap. Authentieke elementen zoals parketvloeren,
originele deuren en houten balken, herinneren aan de geschiedenis van het huis.
Tijdens races kunt u de auto's op het circuit in actie horen! Op een steenworp afstand starten prachtige boswandelingen over
gemarkeerde wandelpaden.
De vennen van Malchamps en het Museum "Berinzene" liggen in de omgeving en ook natuurpark de Hoge Venen is gelegen op
slechts een paar kilometer afstand.

Een föhn is inbegrepen in de badkamer.
Het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in dit huis is verboden
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huisinformatie
Ca. 92 m², 6 personen, 3 slaapkamers, 2 badkamers

Afstanden
dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 300 m, plaats ca. 300 m, café/restaurant ca. 300 m

Buitenbereik
tuin: privé, tuinmeubilair, barbecue

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Overige
verwarming: CV, kinder-/babybed, kinderstoel, huisdieren zijn toegestaan (max. 1), wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 16-06-2019, 05:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/681798. 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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