Vakantiewoning De Pit
Zoek je, als voorziening voor personen met een beperking, of als gezin met een
gezinslid met een beperking, deze zomer nog naar een leuke, korte vakantie in
eigen land? Misschien is een 'stadswoning' in het gezellige Tervuren wel iets
voor jou?
Woning De Pit biedt een mooie woning, rolstoeltoegankelijk, voor maximum 8
personen met garage en terras.
Je kan uren wandelen in het prachtige park van Tervuren, genieten van de vele
terrasjes, fietstochtjes maken met een tandem en je bent op een boogscheut
van o.a. Brussel en Leuven.
Interesse en wens je meer info, mail dan naar admin@ganspoel.be (met
onderwerp 'info huur De Pit').

Alle kenmerken
Algemeen
-

8 éénpersoonskamers

-

Gelijkvloers en 2 verdiepingen, verbonden met een lift

-

Terras

-

Gratis wifi

-

Garage

-

Een tandemfiets en een hometrainer staan tot uw beschikking

Keuken
-

Open keuken

-

Magnetron

-

Afwasmachine

-

Koelkast

-

Kleine diepvriezer

Woon- en eetkamer
-

Eetplaats met 14 zitplaatsen

-

Afwashoek

-

Zithoek

-

Digitale TV

-

Kleine eet-/zitplaats met aparte TV

Sanitair
-

Wasbak in elke kamer

-

Inloopdouche op gelijkvloers en 1ste verdieping

-

Toilet op elke verdieping

Kostprijs
De huurprijs per nacht bij maximale bezetting (5-8 personen)
De huurprijs per nacht bij bezetting tot 4 personen
Onderhoudskost
Waarborg

€ 100,-/nacht
€ 90,-/nacht
€ 50,€ 150,-

De huurprijs is incl. water, elektriciteit en verwarming.
Op uw vraag kunnen wij het volgende voorzien:
- Set dekbedovertrek, kussensloop en hoeslaken (4seizoensdekbed en kussens aanwezig)
- Handdoekenset: 1 badlaken, 2 gewone handdoeken en 2
badmatjes
- Keukenlinnen: 2 keukenhanddoeken, 2 vaatdoeken
- Extra onderhoudskost bij verblijf van max. 1 hond
- Boodschappenpakket

€ 7,- /set
€ 7,- /set
€ 5,-/set
€ 20,Volgens bestelling

Meer info
www.visittervuren.be

Locatie

Beschikbaarheid

Contact

Nieuwstraat 34

Tijdens volgende schoolvakanties:

admin@ganspoel.be

3080 Tervuren



Paasvakantie

Vlaanderen, België



Zomervakantie



Kerstvakantie

02/686 00 40

