TE HUUR
Volledige beschrijving op
www.kve-maandkalender.be/voordelen/tehuur
CALPE (Costa Blanca) :
Villa(4-5 pers)met privaat zwembad – Alle comfort – Airco
Strand : 800m
Indeling : living met sat.TV – 2 slaapkamers – 2 badkamers
Volledig ingerichte keuken – terras – zonneterras – BBQ
Enkel juli en augustus.
Info : Eddy Coppens
Gsm : 0478/581138 Privé : 03/3251291
E-mail : eddy.coppens@ya.com of lavallesa@hotmail.com
Vakantie appartement te Middelkerke Zeedijk –
1ste verdieping -2 slaapkamers – volledig ingericht voor 6 personen
Geen huisdieren toegelaten.
Info: Vinck-Theuns 03-6589152 Email: vincktheuns@skynet.be
Vakantie appartement te Oostende/Mariakerke
Ruim, comfortabel appartement op de 1ste verdieping, vlak bij zee Living met zijdelings zeezicht,
open keuken, badkamer met douche, apart toilet en 2 slaapkamers.
Fietsenberging aanwezig en eventueel binnenstaanplaats voor auto mogelijk
Het is een appartement voor niet-rokers, zonder huisdieren.
Meer info:h.jacobs@telenet.be of 0472 729552
TE HUUR : Vakantiewoning te OETZ in TIROL / Oostenrijk:
Gezellige woning tot 8 personen. 3 slaapkamers, groot terras, eetkeuken, zithoek met SAT-TV,
badkamer met bad en douche, garage, opp. 160 m².
Inlichtingen en reservatie: vakantiewoning.oetz@gmail.com of www.hausoetz.com
TE HUUR :
Vissershuisje gelegen in vakantiedorp ile de pecheurs (le barcares). Ingericht voor 4tot 6
personen. Gelegen aan meer en op wandelafstand van zee Het huisje beschikt over twee
slaapkamers en twee badkamers met douche en wc Flatscreen tv dvd en tv vlaanderen
Diepvries vaatwasmachiene enz.... Kleine veranda en tuin met zicht op meer
Inlichtingen: gsm 0032/485530310
Email/ daniel.brewaeys@sfr.fr
SOURNIA (Languedoc-Roussillon in Zuid-Frankrijk)
Ruim en sfeervol vakantiehuis (6-8 personen) met privé zwembad in een rustig stadje tussen de
Pyreneeën en de zee.
Open keuken, 3 slaapkamers (2 met dubbel bed, 1 met dubbel bed en stapelbed), 2 badkamers
met douche, vaatwasser, wasmachine en droogkast, alle comfort voor een leuke vakantie.
Afgesloten tuin met loungehoek, privé zwembad en terras.
Info en foto’s via facebook: Vakantiehuis “Maison Arthe” Zuid-Frankrijk
Boekingen en meer info via arthesournia@gmail.com

