IMMOKANTOOR BLANKENBERGE

050 42 66 09

Grote Markt 13 • 8370 Blankenberge • blankenberge@caenen.be

Appartement (seizoen) Blankenberge
Costa Brava F9

Ref. vhr0895

Zeedijk 151
F9
Luxueus en modern 4-slaapkamer appartement gelegen op de Zeedijk naast het Casino van Blankenberge. Fantastisch frontaal zeezicht vanuit de
woonkamer. Woonkamer met volledig ingerichte open keuken. 3 slaapkamers met dubbel bed en 1 slaapkamer met stapelbed. 2 badkamers, 1
met douche en 1 met bad. Wasmachine en droogkast aanwezig. Een echte aanrader wat betreft ruimte, inrichting, zicht en ligging. Hier kan u de
perfecte vakantie beleven met de familie.

Locatie
Zeedijk 151, 8370 Blankenberge

Datum: 09-01-2023. Niet contractueel document, waarden die staan op “0” of “-” kunnen erop wijzen dat exacte waarde niet gekend of ingevuld is, contacteer het kantoor.
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Algemene informatie

Aantal personen

8

Totaal aantal slaapkamers

4

Garage/parking

Nee

Verdieping

9

Zeezicht

Frontaal

Zeedijk

Ja

Huisdieren toegelaten

Nee

Internet

Ja

Kenmerken gebouw

lift

Badkamer 1

douche - ligbad

Badkamer 2

douche - ligbad

Berging

fietsenberging (Niet aanwezig)

Diverse

type verwarming (elektrisch) - lift - rolstoeltoegankelijk (enkel via de achterzijde van
het gebouw, niet via de Zeedijk)

Huisdieren

huisdieren niet toegelaten

Keuken

vaatwas - microgolf (combi) - oven (combi) - koffiezet (Senseo) - waterkoker broodrooster - fruitpers - diepvriesvak - vergiet

Media

digitale tv telenet - wifi internet

Rokers / Niet-Rokers

niet-rokers

Slaapkamer 1

dubbel bed (160cm/200cm)

Slaapkamer 2

dubbel bed (180cm/200cm) - donsdekens

Slaapkamer 3

stapelbed (90cm/200cm) - donsdekens

Slaapkamer 4

dubbel bed (160cm/200cm) - donsdekens

Terras / Tuin

zongericht (achteraan)

Wassen - Drogen

wasmachine - droogkast - droogrekje

Woonkamer

stoelen (8)
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