IMMOKANTOOR BLANKENBERGE

050 42 66 09

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

Appartement (seizoen) Blankenberge
Jachthaven II 9.0202

Ref. vhr0835

Grote Edestraat 9
9.0202
Stijlvol verblijven in een kasteelappartement met uniek zicht op de jachthaven. Dit appartement met zijn 4 terrassen zorgt ervoor dat u de hele
dag van elke zonnestraal kunt genieten. Verder beschikt dit prachtige pand over een ruime woonkamer met bureauruimte en bar. Badkamer met
bubbelbad, douche en dubbele lavabo. Drie slaapkamers: twee met een dubbel bed en één met een stapelbed. In dit pand kunt u genieten van
een zorgeloze vakantie. Een garage en twee plooifietsen kunnen bij gehuurd worden.

Locatie
Grote Edestraat 9, 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

3

Garage/parking

Ja

Verdieping

2

Zeezicht

-

Zeedijk

Nee

Huisdieren toegelaten

Ja

Internet

Ja

Kenmerken gebouw
Badkamer 1

douche - ligbad

Berging

kelderberging - fietsenberging (1 fiets)

Diverse

type verwarming (Centrale centrale verwarming op gas) - lift - rolstoeltoegankelijk oppervlakte vakantiewoning (125 m2)

Garage / Parking

oppervlakte (2,50x5,20) - afstandsbediening - garage (15 € per dag)

Huisdieren

huisdieren toegelaten (in overleg)

Keuken

vaatwas - microgolf - oven - friteuse - koffiezet - waterkoker - fruitpers - diepvriesvak vergiet

Media

digitaal tv - wifi internet

Rokers / Niet-Rokers

niet-rokers

Slaapkamer 1

dubbel bed (160x200) - dekens - donsdekens - matrasbeschermer aanwezig

Slaapkamer 2

dubbel bed (140x200) - dekens - donsdekens - matrasbeschermer aanwezig

Slaapkamer 3

stapelbed (90x200) - dekens - donsdekens - matrasbeschermer aanwezig

Terras / Tuin

terras - zongericht - terrasstoelen

Wassen - Drogen

wasmachine - droogkast - droogrekje

Woonkamer

radio - stoelen

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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