Charmante villa in L'Hermenault (Zuid Vendée) met zwembad en
airco
EUR 0
Aantal kamers: 4
Aantal badkamers: 2
Aantal douches:
Woning voor 8 personen (geschikt voor 2 gezinnen of vrienden) Op het gelijkvloers bevindt
zich een slaapkamer met dubbel bed en groot divanbed, een grote inloopdouche en apart
toilet. Op de verdieping zijn er 3 slaapkamers waarvan 2 met tweepersoonsbedden en 1
Aankondiger bekijken:
Le Tournesol

kamer met 2 eenpersoonsbedden. Babybed en bad voorzien. De slaapkamers en de living zijn
voorzien van airco. Badkamer met douche, aparte wc. Ingerichte keuken met vaatwas,
koffiezet, microgolfoven, koelkast, babystoel, elektrisch fornuis met oven, mixer, diepvriezer.

Telefoon: via mail
Fax:
GSM:

Living met zithoek en eethoek, televisie (Belgische en Nederlandse kanalen via satelliet),
dvd-speler en radio- en cassettespeler. Speelgoed voor de kinderen.Leesboeken. Tafeltennis
en kicker. Afgesloten tuin met gazon, bloementuintje, tuinmeubelen, barbecue,
privé-zwembad voor de gasten (8 x 4 x 1,55 m), geen chloorproducten. Petanquebaan en
vrij uitzicht op het platteland. Bezienswaardigheden: La Rochelle op 45 km Ile de Ré op 45
km om autovrij te fietsen en te wandelen Les Sables-d'Olonne op 60 km, het Knokke van de
Vendée Romaanse kerken, abdijen en kastelen in de buurt Puy du Fou (attractiepark op 60
km, niet te missen! Futuroscope (attractiepark)op 100 km Speelpark Pierre Brune voor
kinderen op 15 km Brocantemarktjes en andere markten in de zomer Strand (la
Tranche-sur-Mer) op 30 km Gastronomie: vis, schaaldieren, oesters foie gras, eend,typische
bonen (mogettes) uit de streek, wijngaarden op 10 km. Een heerlijke streek die uw bezoek
zeker waard is!
REF. Nr.: ED261928
Te huur/Te koop: Te huur
Woningtype: Villa
Stijl: Rustiek
Oppervlakte (buiten) (are): 12
Oppervlakte (binnen) (m²): 135
Bouwjaar:
Commissie agent/aankondiger(%):
Huurprijs Laagseizoen / Huurprijs Hoogseizoen: 400 / 900
Garage: Ingebouwd
Aantal garageplaatsen: 3
Zwembad: Ja
Bijkomende gebouwen:
Ligging:
Platteland
Kenmerken:
Barbecue
De eigenaar spreekt Engels
De eigenaar spreekt Frans
De eigenaar spreekt Nederlands
Huisdieren niet toegelaten
Tuin
Opgesteld op: 18-01-2008
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