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

Objectnr. 846358

Vakantiehuis voor max. 18 personen,
Waulsort, Wallonië (Maasdal)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/846358
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 2.215

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 1.000,00 (verplicht, ter plaatse te betalen, Rückzahlung 30 Tage nach der Abreise)
toeristenbelasting ca. EUR 1,00 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen), verwarmingskosten EUR 0,95 per liter
(verplicht, ter plaatse te betalen), elektriciteit EUR 0,35 per kilowattuur (verplicht, ter plaatse te betalen)

Over dit object
Bent u een groot natuurliefhebber of heeft u behoefte aan rust? Waulsort is dan voor u de ideale bestemming. Dit kleinschalige
bungalowpark ligt op de rotsen van de Maasvallei, tussen Dinant en Givet. Het biedt u rust en een mooi uitzicht over de vallei. De
Maas vindt u op loopafstand. Het dorpje Waulsort is gezellig om te wandelen of om de knusse huisjes of de kerk te bewonderen.
Verder vindt u in de omgeving van Dinant talloze culturele en sportieve activiteiten. U kunt als klant van Waulsort ook gebruik
maken van de faciliteiten van vakantiepark Domaine du Bonsoy, dat aan de overkant van de Maas op ca. 25 minuten loopafstand.
Kortom; een prima bestemming voor mensen die rust en natuur zoeken, maar wel voldoende faciliteiten tot hun beschikken willen.
Dit vrijstaande chalet, dat grenst aan het gemeenschappelijke zwembad van Vakantiepark Waulsort, is in 2012 geheel
gerenoveerd. Het is nu een ruim, luxe en modern ingericht vakantiehuis met alle gemakken die je je kunt wensen. Zo is er een
separate designkeuken met kookeiland en een flatscreen. De ruime woonkamer beschikt over een gezellige, grote openhaard en
home cinema systeem. De slaapkamers hebben allemaal een eigen thema. In zes van de zeven slaapkamers bevinden zich
boxspringbedden. De zevende slaapkamer is een walhalla voor kinderen; zo staan er twee stapelbedden en twee 1-pers. bedden,
dus alle kids kunnen gezellig bij elkaar. Daarbij staat er een Wii-spelcomputer en hangt er een flatscreen. Succes verzekerd dus!
Verder zijn er vijf badkamers, een heuse wellnessruimte met zwemspa (4 meter lang met luminotherapie en hydromassage) en
een sauna. Vanuit de wellnessruimte bereik je tevens het openlucht zwembad (open van juni t/m augustus). Je deelt dit met de
overige gasten van Vakantiepark Waulsort. Ten slotte beschik je nog over een ruim terras en dakterras met tuinmeubilair en een
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balkon. Kortom; een ideale locatie voor een weekend met de hele familie!

huisinformatie
Ca. 150 m², 18 personen, vrijstaand, 7 slaapkamers, 1 badkamer

Badkamer/Toilet
3 douches

Afstanden
boodschappen doen ca. 3 km, openluchtzwembad ca. 10 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 10 km, plaats ca. 3 km

Buitenbereik
tuinmeubilair, barbecue

Overige
kinder-/babybed, kinderstoel, huisdieren zijn toegestaan (max. 1)

Bijzonderheid bij dit object
gemeenschappelijk zwembad: geopend van Jun t/m Aug

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 16-06-2019, 11:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/846358. 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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