TE HUUR
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: Appartement in Blankenberge:
Mooi en gezellig appartement met frontaal zeezicht en terras voor-en achteraan en zicht op de jachthaven
achteraan.
Op wandelafstand van het station en winkelstraten, restaurants en terrasjes voor de deur.
Voorzien van slaapkamer met tweepersoonsbed, ruime woon-eetkamer met comfortabel zetelbed, ingerichte
keuken, apart toilet, badkamer met ligbad, douche en toilet.
Vakantieplezier voor maximum 4 personen.

Info: De Smet Gaston e-mail: desmetgaston@gmail.com

Te boeken via:
nordvrie9c@gmail.com
Agence Lefebvre
Zeedijk 130
8370 Blankenberge
T 050/41.22.89

F 050/42.71.89
E info@agence-lefebvre.be
Voor beschikbaarheid en prijzen zie:
https://www.booking.com/hotel/be/apartment-nord-vrie-9c.nl.html

Studio te Oostduinkerke
Studio 42m2 voor 4 pers.met frontaal zeezicht en duinen. 3verd. met lift.
Alle comfort aanwezig ,TV DVD,Microgolf enz. Huurprijs laagseizoen 40 euro per nacht-hoogseizoen 50 euro per
nacht alles inbegrepen(min 2n). Geen huisdieren toegelaten.
Gadisseur Norbert Tel 0478 65 26 92 of norbert.gadisseur@hotmail.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

