IMMOKANTOOR BLANKENBERGE

050 42 66 09

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

Appartement (seizoen) Blankenberge
Ocean Suites 501

Ref. vhr1000

Zeedijk 95
501
Prachtig ruim appartement met fenomenaal zeezicht. Het appartement werd volledig vernieuwd en is smaakvol ingericht. De gezellige woonkamer
met terras beschikt over een zetelbed. De moderne, open keuken is praktisch ingericht. De ruime badkamer beschikt over een inloopdouche en
lavabomeubel. De eerste slaapkamer met dubbel bed geeft uit op het terras met zeezicht. De tweede slaapkamer heeft een stapelbed.
Afzonderlijk toilet. Dit appartement ligt op enkele passen van de winkelstraten en restaurants. Daarenboven is er een mogelijkheid om een garage
te huren in het gebouw. Hét ideale appartement om elk seizoen te genieten van uw verblijf aan zee!

Locatie
Zeedijk 95, 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

6

Totaal aantal slaapkamers

2

Garage/parking

Nee

Verdieping

5

Zeezicht

Frontaal

Zeedijk

Ja

Huisdieren toegelaten

Nee

Internet

Ja

Kenmerken gebouw
Badkamer 1

douche - haardroger

Berging

fietsenberging (max 2)

Diverse

type verwarming (elektrisch) - lift - rolstoeltoegankelijk - sodastream

Garage / Parking

parking (nummer 4)

Huisdieren

huisdieren niet toegelaten

Keuken

microgolf - oven - koffiezet (Senseo) - waterkoker - fruitpers - diepvriesvak - croquemonsieur machine - frigo (min 90 l)

Kinderen

kinderbedje (inklapbaar reisbedje) - kinderstoel - kinderspeelgoed

Media

digitaal tv - wifi internet

Poetsgerief

stofzuiger - emmer - aftrekker - stofblik met borstel - trekker

Rokers / Niet-Rokers

niet-rokers

Slaapkamer 1

dubbel bed (1m60 x 2m) - donsdekens - matrasbeschermer aanwezig - hoofdkussens
aanwezig

Slaapkamer 2

stapelbed (90cm x 2m) - donsdekens - matrasbeschermer aanwezig - hoofdkussens
aanwezig

Terras / Tuin

terras - terrasstoelen (4) - terrastafel

Wassen - Drogen

droogrekje - strijkijzer

Woonkamer

zetelbed (1m40 x 2m) - radio (Internetradio) - formaat tafel (rond) - stoelen (4/6) donsdekens - matrasbeschermer aanwezig
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