Vakantiewoning: Ferienhaus Schuck (DTV F ***)
Algemeen
Type woning:

Vakantiehuis / gîte

Naam:

Ferienhaus Schuck (DTV F ***)

Plaats:

Bernkastel-Kues

Streek:

Rheinland-Pfalz

Land:

Duitsland

Aantal personen:

2-6

Slaapkamers:

3

Stad dichtbij:

Trier

Beschrijving & indeling
Verblijf in een historische omgeving op maat van kenners.
Ferienhaus Schuck is een vakwerkhuis, gebouwd rond 1630, volledig gerenoveerd. Centraal maar rustig gelegen
in de verkeersluwe zone van deze historische stad, slechts 2 minuten wandelen van de romantische, pitoreske
marktplaats. Onze vakantiewoning biedt alle mogelijkheden voor een ontspannende vakantie voor de ganse
familie.
De woonkamer biedt alle comfort voor een ontspannen verblijf. Hier vind je een geriefelijke uitrusting met
elektrische verwarming, DVD-speler, stereo, radio en TV.
In de aparte keuken vind je een eethoek voor 6 personen en alle moderne comfort zoals elektrisch vuur, oven,
eierkoker, vaatwasmachine, koffiezetapparaat, koelkast, microgolf, toaster en waterkoker.
De 3 slaapkamers, elk met tweepersoonsbed, zijn ingericht in heldere kleuren met oog voor detail.
Beide badkamers (1 douche/toilet, 1 bad/toilet) zijn volledig nieuw ingericht. In elk van hen vind je een wasbak en
haardroger. De handdoeken liggen klaar voor gebruik. Daarnaast vind je ook nog een vol-automatische
wasmachine en een droogkast.

Omgeving & activiteiten
Op wandelafstand van onze vakantiewoning, vind je de historische marktplaats van Bernkastel. Bodega's, café's
en restaurants wachten daar op uw bezoek. Een heel netwerk van wandel- en fietsroutes start voor onze
vakantiewoning. In de touristische dienst aan de oevers van de Moesel, vind je zeker en vast nog meer ideeën
naar jouw gading.
Verder vind je een heel gamma aan sport- en ontspanningsmogelijkheden in en rond Bernkastel-Kues.
Bij één van de vele wijnboeren, vind je gegarandeerd wel een Rieslingwijn naar jouw smaak. Talrijke
"Weinfesten" vinden plaats van mei tot september waarbij het "Weinfest der Mittelmosel" in september zeker en
vast het absolute hoogtepunt is.
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Prijzen & periodes
Onze vakantiewoning is het ganse jaar beschikbaar.
Vanaf 3 personen is de huurprijs 73.00 Euro/nacht voor 2 personen, en 11.50 Euro/nacht voor elke bijkomende
persoon.
Meereizende Kinderen tussen 3 en 12 betalen 6.00 Euro/nacht.
Voor 2 personen is de huurprijs 75.00 euro/nacht.
Bij de vakantiewoning hoort een private parking. De huurprijs voor deze parking is 5 Euro/nacht.
Internet via Surf-Stick is beschikbaar voor 5 Euro/nacht.
In de huurprijs zijn alle kosten zoals elektriciteit, water, gebruik van bed- en tafellinnen en handdoeken en de
eindschoonmaak inbegrepen.
Vraag naar onze kortingen of bekijke onze website.
Periode

Prijs/week

Laagseizoen

784

Tussenseizoen

784

Hoogseizoen

784

Informatie & boekingen
Voor meer informatie & boekingen kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon:

De Bleser Dirk

Talen:

Nederlands - Frans - Engels - Duits

Telefoon:

+32 499 37 35 08 of +32 13 55 50 81

Fax:

+32 13 55 50 81

Website:

http://www.ferienhaus-schuck.com

Foto's

Home-XP vakantiewoningen (www.home-xp.com)

2/2

Vakantiewoning: Ferienhaus Schuck (DTV F ***)
Foto's
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