Luxe vakantiewoning aan het water, Sauna evt Sloep te
huur.
Workum, Friesland, Nederland

Beschrijving vakantiehuis
Nederland, IJsselmeerkust, Friesland, Workum.
Luxe Bungalow aan het water. (6 pers)
Eigen aanlegsteiger voor de deur (32m).
Mogelijkheid tot het huren van een prachtige Sloep, om mooie vaartochten door Friesland te
maken.
* de Wilhelmina Cabin Sloep 7.30m met twee slaapplaatsen aan boord, een toilet en uitgerust met
een boegschroef.
De Bungalow staat op een ruime kavel 750m² ( privacy).
De Bungalow heeft twee terrassen met voldoende tuinmeubilair.
Veel komfort: 3 royale slaapkamers, infra-rood Sauna met CD-muziek, kleuren- en aromatherapie.
2 badkamers waarvan één met dubbele wastafel, douche-cabine, toilet en whirlpool.
De ruime woonkamer heeft een prachtig uitzicht op het water.
De bungalow is rolstoelvriendelijk.
Huisdieren zijn welkom en kosten niets extra.
Vrij gebruik van wasmachine en droger.

Indeling vakantiehuis
Houdt U van Rust, Wind en Water? dan is onze Bungalow iets voor U.Op een kleinschalig Park staat
onze Bungalow op een ruime kavel (750m²) aan het water. 32m steiger voor de deur. Uitstekend
vis-, vaar- en zwemwater. Solide zwemtrap aanwezig. Het is mogelijk om met onze Sloep prachtige
vaartochten door Friesland te maken. De Bungalow kent geen verdieping, alles is gelijkvloers,
rolstoelvriendelijk. Door de grote glazen pui in de woonkamer heeft u direct kontakt met het water.
Het uitzicht is magneﬁek. De vele water- en weide vogels completeren het geheel. In huis
aanwezig: infrarood Sauna, met CD muziek. Het IJsselmeerstrand ligt op 300m afstand.(kitesurfen).
Ook voor een ﬁjne wandeling is het strand zeer geschikt. Friesland is een gastvrije provincie waar
de mensen gemoedelijk met elkaar omgaan. U zult zich er thuis voelen

Services en bijkomende kosten
Waarborg:

€ nvt (optioneel)

Schoonmaakkosten: € 70 Euro (optioneel)

Algemeen
Referentienummer:

262

Aantal personen:

1-6

Geschikt voor mindervaliden: Ja
Huisdieren toegestaan:

Ja

Airconditioning:

Nee

Tuin:

Ja

Zwembad:

Nee

Wiﬁ :

Ja

Indeling
Oppervlakte woning: 100 m2

Wasmachine: Nee

Aantal etages:

0

Wasdroger:

Nee

2

Satelliet tv:

Nee

Aantal slaapkamers: 3

Openhaard:

Nee

Aantal badkamers:

2

Bad:

Nee

Vaatwasser:

Nee

Sauna:

Nee

Aantal toiletten:

Vanaf
€ 400 per week

Meer informatie of reserveren?
Je vindt dit vakantiehuis op http://www.holidayhomez.eu/vakantiehuis/262

