Vakantiewoning: Luxe vakantiewoning aan het meer
Algemeen
Type woning:

Vakantiehuis / gîte

Naam:

Luxe vakantiewoning aan het
meer

Plaats:

Ostrowite Bij Czersk

Streek:

Pommeren

Land:

Polen

Aantal personen:

4-5

Slaapkamers:

2

Beschrijving & indeling
Deze vakantiewoning, gebouwd in 2004, staat op 2.000 eigen grond, direct aan het rustige meer van Ostrowite,
in een bosrijk gebied. In de omgeving zijn meerdere vakantiewoningen op eigen grond. Er is een parkeerplaats
naast het huis. Aan &#233;&#233;n kant van de woning ligt een winkeltje en camping, afgescheiden door
schutting. U kunt bootjes, waterfietsen en surfplanken huren op de nabijgelegen dagcamping (ca. 200 m). Het
grondstuk grenst aan het meer. De locatie is ideaal voor windsurfen, zwemmen en vissen (o.a. karper).
De woning staat op een eigen terrein van 2000 m2 en bestaat uit 2 verdiepingen. Op de begane grond liggen
lichte plavuizen. In de woonkamer staan 2 leren banken, een salontafel en een allesbrander. De open keuken is
uitgerust met een halogeen kookplaat, oven, koel/vriescombinatie, gootsteen, boiler en een eettafeltjes. De luxe
badkamer is voorzien van een ruime douchecabine met glasdeur en een wastafel. Er is een apart toilet aanwezig.
Op de bovenverdieping ligt een laminaatvloer. Er zijn 2 slaapkamers, waarvan 1 met een tweepersoonsbed en de
ander met de slaapbankbedden. De woning heeft een ruim terras met uitzicht op het meer. Onder het huis is een
ruime berging, waar fietsen en surfplanken kunnen worden opgeborgen. Ook staat hier tuinmeubilair, een parasol
en een barbecue.

Omgeving & activiteiten
De bosrijke, rustige omgeving is ideaal voor natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers en vogelliefhebbers. Omdat
het terrein direct aan het meer grenst, kunt u heerlijk genieten op het grasveld aan de oever van het meer. Een
ideale locatie om te varen, zwemmen en vissen. Er is een paardenranch met restaurant nabij. De kleine stad
Czersk heeft een winkelcentrum en ligt op 7 km afstand. De Oostzeekust ligt op ca. 1 uur rijden. Hier kunt u ook
de bekende steden Gdansk, Gdynia (jachthaven), Sopot (badplaats) bezoeken. Ook het beroemde kasteel
Malbork is de moeite van een bezoek zeker waard.
Afstand tot zee: 70 km
Afstand tot watersport: ter plaatse
Afstand tot paardrijden: 3 km
Afstand tot winkels: 6 km
Afstand tot supermarkt: 6 km
Afstand tot restaurant: 6 km
Afstand tot luchtaven: 50 km
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Vakantiewoning: Luxe vakantiewoning aan het meer
Prijzen & periodes
Waarborgsom: €150
Eindschoonmaak: €25
Periode

Prijs/week

Laagseizoen

338

Hoogseizoen

444

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

Foto's
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