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

Objectnr. 731682

Vakantiehuis voor max. 6 personen,
Adenau, Rijnland-Palts (Eifel Rijnland-Palts)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/731682
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 853

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting ca. EUR 1,10 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (01-01-2019 t/m 31-12-2022)

Over dit object
Drees 9 km van Adenau: Huur Finse BBQ Kotas (extra). Voor kinderen (inclusief in de prijs) kinderoppas in de "Kids Chaos Club"
(tot 10 jaar), of in het "Adventure House" (teenagers) met verschillende avontuurlijke sporten/activiteiten. Speeltuin, sportveld,
strandvolleybal. Segway huur. Geo caching. Nordic Walking cursus en sport activiteiten. Veel restaurants en avond entertainment
in de Eifelder Gruene Hoelle (5km). "Ringwerk" binnen themapark (5km). Kindvriendelijk, moderne vakantiecomplex "Lindner
Nürburgring Ferienpark", omgeven door weiden en velden. Buiten de plaats, op een heuvel. Voor medegebruik: beachvolleybal,
kinderspeelplaats. In het complex: receptie, restaurant, bistro, internetaansluiting, sauna, fitnessruimte, massage (extra). Winkel,
centrale verwarming, wasmachine (extra), droger (voor medegebruik, extra). Beschikbaar: fietsen (extra). Ontbijt op verzoek
(extra). Parkeerplaats bij het huis. Golfterrein (18 holes) 39 km. Attracties in de buurt: Nürburgring 5 km, Indoor-Themenpark ring°
werk 5 km. Let op: De afgebeelde foto is slechts een voorbeeld.

Huis 4-kamers 95 m2 op 2 verdiepingen, op de begane grond. Smaakvol ingericht: woon-/eetkamer met open haard en Sat-TV
(Flatscreen TV). Uitgang naar het terras. Open keuken (oven, afwasmachine, 4 keramische glas kookplaten, elektrische
koffiemachine, pads voor de koffiemachine (Senseo) extra). Aparte WC. Bovenverdieping: 2 2-pers. kamers met afgeschuinde
daken. Uitgang naar het balkon. 1 2-pers. kamer met afgeschuinde daken met bad/WC. Uitgang naar het balkon. Douche/WC.
Balkon, terras gedeeltelijk overdekt. Terrasmeubelen. Ter beschikking: haardhout (extra). Internet (Internet (WiFi), extra). Let op:
rookvrij huis. Maximaal 2 huisdieren/honden toegestaan. Het huis heeft een open haard (gedeelte, hout extra) en een Senseo
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koffiemachine.

huisinformatie
Ca. 95 m², 6 personen, begane grond, vrijstaand, 3 slaapkamers, 2 badkamers

Woonbereik
open haard, tv

Keuken
oven, vaatwasser

Badkamer/Toilet
douche, 3 toiletten

Afstanden (hemelsbreedte)
vliegveld ca. 115,2 km, golfbaan ca. 39 km, skipiste ca. 9 km

Buitenbereik
balkon, speeltuin, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Overige
fitnessruimte, niet-rokenobject, Mogelijkheid tot paardrijden, restaurant in de buurt, sauna, huisdieren zijn toegestaan (max. 1),
wasmachine, internet, wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 05-12-2019, 15:12
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/731682. 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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