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Algemeen
Type woning:

Appartement / studio

Naam:

Ml&#253;n u sk&#225;ly 1

Plaats:

De&#353;tn&#233; V
Orlick&#253;ch Hor&#225;ch

Streek:

Oost-Bohemen

Land:

Tsjechië

Aantal personen:

3-4

Slaapkamers:

1

Beschrijving & indeling
Dit appartement is &#233;&#233;n van de vier appartementen in het mooiste historische gebouw in het
Adelaarsgebergte, een voormalige molen met weefgetouw. Het valt onder monumentenzorg. De&#353;tn&#233;
v Orl. hor&#225;ch is een 4-sterren centrum voor zomersporten in het Adelaarsgebergte. Het huis is gelegen op
een stille, romantische plek naast het bergriviertje de B&#283;l&#225;, rotsen en bossen. In de
gemeenschappelijke tuin is een zitje bij een grill en vuurplaats. Heerlijk zwemmen in het gemeenschappelijke,
ovale, verwarmde zwembad, dat 's nachts overdekt en minstens van juni tot september in gebruik is. De "club" is
een grote gemeenschappelijke ruimte met satelliet-TV en bar, waar het goed vertoeven is na een actieve dag.
Het huis is heel goed bereikbaar vanaf de plaatselijke hoofdweg naar de gemeente De&#353;tn&#233; v
Orlick&#253;ch hor&#225;ch. Er is voldoende parkeerplaats. [B]Wanneer u met een grote groep bent kunt u een
5-, 7- of 8-persoons appartement in hetzelfde gebouw bijhuren. Vraag voor prijzen en beschikbaarheid bij
Bungalow.Net, tel.: (0031) 383 330 101[/B]
Het appartement van 25 m2 ligt op de begane grond en is geschikt voor maximaal 4 personen. De aparte
slaapkamer is ingericht met twee 1-persoonsbedden en een nieuw stapelbed. Op verzoek zijn een kinderstoeltje
en -ledikantje beschikbaar. De woonkamer met open keuken is nieuw ingericht met een gerestaureerde antieke
tafel met stoelen, bank en een nieuwe houtkachel. De kitchenette is voorzien van koelkast, magnetron, twee
elektrische kookplaten, koffiezetapparaat, en waterkoker. Er is een nieuwe badkamer met douchehoek, wastafel,
badkamermeubel met spiegel, infraverwarming en toilet. Een droogrek is op verzoek beschikbaar. Het
appartement wordt elektrisch verwarmd. Fietsen kunnen veilig binnenshuis worden gestald. In het gebouw is ook
een infra-sauna die tegen een geringe vergoeding gebruikt kan worden.

Omgeving & activiteiten
Het Adelaarsgebergte is &#233;&#233;n groot netwerk van bewegwijzerde wandel- en fietspaden. De natuur in
dit Natuurbeschermingsgebied is onovertroffen mooi: bijzondere soorten vlinders, vogels en planten, zeker in het
prachtige dal van de bergrivier de B&#283;l&#233;. Op ongeveer 1 km van huis is een paardenfarm vanwaar je
per paard van die schoonheid kunt genieten. In een straal van 20 km zijn tal van kastelen en kasteeltjes, burchten
en en landhuizen te vinden, die stuk voor stuk de moeite van het bezoeken waard zijn. Elk heeft zijn eigen
specialitet, en herbergt vaak kostbare interieurs, meubelen en verzamelingen. Dichtbij is de vesting
Hani&#269;ka van v&#243;&#243;r de Tweede Wereldoorlog met honderden meters ondergrondse gangen en
zalen. Het muzeum in De&#353;tn&#233; v Orlick&#253;ch hor&#225;ch is gewijd aan handwerk en
wintersporten. De&#353;tn&#233; is een bekend recreatie centrum in het Adelaarsgebergte. Van alle mooie
stadjes en dorpjes spannen N&#225;chod, Nov&#233; M&#283;sto nad Metuj&#237;, Rokytnice v
Orlick&#253;ch hor&#225;ch en Mladkov wel de kroon. Voor wie van zwemmen houdt zijn er genoeg zwembaden
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in de omgeving. Een overdekt zwembad in De&#353;tn&#233; v Orlick&#253;ch hor&#225;ch en Dobru&#353;ka,
openluchtzwembaden in Vamberk en in Rychnov nad K., en tot slot natuurzwembaden in Bystr&#233; en Dobra.
Voor meer sport: in De&#353;tn&#233;, op maar 1 km van huis, zijn tennisbanen en fietsverhuur. Met 10
restaurants zo dichtbij komt ook de inwendige mens niet tekort.
Afstand tot openbaar zwembad: 17,5 km
Afstand tot watersport: 30 km
Afstand tot skimogelijkheden: 300 m
Afstand tot tennis: 17,5 km
Afstand tot golf: 45 km
Afstand tot paardrijden: 1 km
Afstand tot fietsverhuur: 1100 m
Afstand tot winkels: 1 km
Afstand tot restaurant: 1 km
Afstand tot luchtaven: 150 km
Afstand tot openbaar vervoer: 200 m

Prijzen & periodes
Waarborgsom: €100
Periode

Prijs/week

Laagseizoen

303

Hoogseizoen

455

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

Foto's

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

2/2

Vakantiewoning: Ml&#253;n u sk&#225;ly 1
Foto's

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

