TE HUUR Vakantiewoning te Nieuwpoort

Vakantiewoning voor 6 personen
in domein Ysermonde - Colibri 16
Louisweg te Nieuwpoort

Reservatie
Mieke Vandromme
0475 31 84 06
info@gamma-s.be

Centraal gelegen aan de Belgische westkust, de ideale uitvalbasis voor
kust en hinterland (Koksijde, Oostende, Knokke, Brugge, Frankrijk,... )
Op 5 min. wandelafstand van de havenpromenade en op 0,5 km van
zee en strand.
Midden in de natuur, in een verkeersvrij residentieel domein van 5ha.
Kindvriendelijke omgeving met speeltuin, speelweides en sportpleinen.
Ideaal voor een lange vakantie of er even tussenuit, genietend van de

gezonde zeelucht en de vele ontspanningsmogelijkheden.

De vakantiewoning is voorzien van :
parking
1 badkamer met douche en lavabo gelijkvloers
1 badkamer met ligbad, lavabo en toilet 1° verdieping
1 afzonderlijk toilet gelijkvloers
living met ingerichte zithoek en TV
eethoek met open ingerichte keuken met 4 kookplaten, koffiezet, koelkast,
dampkap, microgolf/oven en vaatwas
2 slaapkamers met 2 eenpersoonbedden - 1 slaapkamer met dubbelbed
kinderbedje en kinderstoel op aanvraag
terras gericht op zuiden, met meubilair voor 4 personen - 2 zonnetenten
fietsen beschikbaar
week

midweek

weekend

juli-augustus

550€

400€

200€

krokus - herfstvakantie

400€

250€

150€

kerst en nieuwjaar

400€

250€

150€

paasvakantie

450€

350€

200€

hemelvaart - pinksteren

450€

350€

200€

buiten de vakanties

300€

200€

100€

Voorwaarden :
Weekend : van vrijdag 18u tot zondag 16u, 2 overnachtingen
Midweek : van maandag 16u tot vrijdag 10u, 4 overnachtingen
Week : van zaterdag 16u tot zaterdag 10u, 7 overnachtingen
Waarborg-verbruik-annulatievergoeding afhankelijk van de periode
Lakens en eindschoonmaak niet inbegrepen
Geen huisdieren toegelaten
Bereikbaarheid :
Per auto : E40, afrit nummer 3 Nieuwpoort, derde rode lichten rechtdoor,
eerste rechts is de Louisweg.
Per trein en per tram : station Oostende en dan de kusttram tot Nieuwpoort,
halte Ysermonde, 50m verder ligt de Louisweg.
Te voet, per fiets : ten westen van de AlbertIlaan, halfweg tussen
Nieuwpoort-Bad en Nieuwpoort- Stad, ligt de Louisweg.

