Vakantiewoning: Kajuit 6
Algemeen
Type woning:

Chalet / bungalow

Naam:

Kajuit 6

Plaats:

's-gravenzande

Streek:

Zuid-Holland

Land:

Nederland

Aantal personen:

4-6

Slaapkamers:

3

Beschrijving & indeling
Deze nieuwe geschakelde bungalow staat op een gezellig vakantiepark aan zee! Het is geschikt voor 6 personen
en ligt in het autovrije gedeelte van het park. Als u aan komt rijden krijgt u direct zin in uw vakantie. Wat dacht u
van lange strandwandelingen, of genieten van een prachtige zonsondergang. De bungalow is zeer fraai gelegen
in de duinen van 's Gravenzande, slechts 300 meter van het water af! De steden Den Haag en Delft liggen hier
15 km. vandaan en Rotterdam 30 km. Deze omgeving biedt u de mogelijkheid om te genieten van de prachtige
natuur, de rust en het uitwaaien aan zee, maar ook de drukte en gezelligheid van de grote steden in de
omgeving. In de zomer is er voor de kinderen een animatieteam aanwezig welke dagelijks activiteiten
verzorgd.Op aanvraag kunt u een astma/COPD accommodatie reserveren.
De Kajuit is een geschakelde bungalow met een oppervlakte van zo'n 50 m&#178;. De bungalow is comfortabel
en gezellig ingericht en van alle gemakken voorzien. Er zijn drie slaapkamers, &#233;&#233;n kamer met 2 losse
&#233;&#233;npersoons boxspring bedden tegen elkaar aan geschoven, &#233;&#233;n kamer met een
stapelbed en &#233;&#233;n kamer met 2 &#233;&#233;npersoons boxspring bedden. De open keuken is
voorzien van een koelkast, fornuis, waterkoker, koffiezetapparaat, vaatwasser, magnetron en voldoende servies.
In de woonkamer treft u een zithoek met o.a. TV aan. Verder beschikt de bungalow over draadloos internet (WiFi)
en een gemeubileerd terras met onder andere 1 ligbed en een ruime duintuin.

Omgeving & activiteiten
Direct aan zee, op slechts 80 kilometer van Utrecht, ligt de plaats 's Gravenzande. Een prachtige omgeving, waar
u niet gauw op uitgekeken bent! Vanuit de vakantiebungalow heeft u zicht op de brede duinrepen. Naast de
natuurlijke omgeving en het strand, is dit park een perfecte uitvalbasis voor tal van sporten: surfen, paardrijden,
waterskien, zwemmen, varen, wandelen en fietsen, voor ieder wat wils! Ook op cultureel en toeristisch gebied
valt er genoeg te beleven in het Westland. Wat denkt u van een rondvaart door het tuinbouwgebied of een
bezoek aan de Westlandse molens? Maar ook de Rotterdamse haven, attractiepark Duinrell en Drievliet liggen in
de nabije omgeving. Verder is er de feestweek 's Gravenzande, de Hoekse Havendagen en zelfs een varend
Corso. Dit gebied leent zich uitstekend voor mooie fietstochten en lange wandelingen, fietsen zijn te huur op het
park (&#8364; 6,50 p.d.). Voor wie van feesten houdt is er in juli het zomercarnaval in Rotterdam.
Afstand tot openbaar zwembad: 3 km
Afstand tot strand: 500 m
Afstand tot zee: 500 m
Afstand tot watersport: 500 m
Afstand tot speeltuin: ter plaatse
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Afstand tot attractiepark: 20 km
Afstand tot tennis: 1 km
Afstand tot paardrijden: 1 km
Afstand tot fietsverhuur: ter plaatse
Afstand tot winkels: 2 km
Afstand tot restaurant: ter plaatse
Afstand tot luchtaven: 90 km
Afstand tot openbaar vervoer: 300 m

Prijzen & periodes
Eindschoonmaak: €50
Periode

Prijs/week

Laagseizoen

289

Hoogseizoen

839

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

Foto's
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