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Type: 5P-vakantiewoning Zeeland Village ZV-80
Locatie: Schouwen-Duiveland, Scharendijke, Park Zeeland Village, 100m van Grevelingenmeer, 2 km van het grote
Noordzeestrand, 4 km van Renesse, 12 km van Zierikzee, 25 km van Middelburg.
Extra: Parkvoorzieningen, luxe inrichting, eigen sauna, 2 badkamers, geen standaard-meubilair, mooie extra ruime tuin
rondom met hoge heester/groensingel, 150-200 m van leuk en veilig speelstrandje aan het Grevelingenmeer, Europa's
grootste en schoonste zoutwatermeer.
Prijsinfo: Zie verder in deze beschrijving

Wijzigingen voorbehouden

Deze exclusieve smaakvol niet-standdaard ingerichte vrijstaande vakantiewoning voor 5 Personen (woonoppervlak 100
m2, extra grote tuin van ca. 650 m2) met 3 slaapkamers en 2 badkamers bevindt zich in het vakantiepark Zeeland
Village te Scharendijke en ligt direct aan het Grevelingenmeer, het grootste zoutwater-binnenmeer van Europa.
Op de begane grond bevindt zich de gezellige living-woonkamer met KTV, stereo-apparatuur, een open keuken en
eethoek, badkamer met sauna, toilet en douche, magnetron.
Op de eerste verdieping zijn in totaal 3 slaapkamers, w.v. 2 slaapkamers voor 2 personen en een kleine slaapkamer met
een twijfelaarbed, badkamer met ligbad en toilet.
De vakantiewoning heeft een mooi aangelegde tuin met gazon en heester/boomsingel, 2 terrassen met stevige
tuinmeubelen, ligbedden, tuinkussens, parasol en een eigen parkeerplaats.
Afstanden:
Het Noordzeestrand ligt op ca. 2,5 km, het Grevelingenmeer en de jachthaven op 350 m,
parkvoorzieningencentrumgebouw en binnenzwembad (middelgroot) en supermarkt op 100m, een duik(vul)centrum op
500m, dorpskern op 250m, duikstekken op 500-1000 m.Scharendijke is een klein dorp, 4 km van Renesse, 6 km van
Brouwershaven, 12 km van Zierikzee.
Het dorp ligt aan het Grevelingenmeer, heeft de grootste jachthaven van Zeeland (750 ligplaatsen), is bijzonder geliefd
bij zeilers, duikers, surfers, fietsers en wandelaars.
Daarom is deze prachtige vakantiewoning bijzonder geschikt voor gezinnen met kleine kinderen.
De villa wordt verhuurd aan families die bestaan uit maximaal 4 volwassenen en 1 kind t/m 12 jaar of gelijkwaardige
samenstelling. Parkvoorzieningen: café, restaurant, supermarkt, wasserette, tennisbaan, speeltuin, overdekt zwembad.
All-in-prijs
In afwijking van de reguliere prijslijst bedraagt de huur van deze prachtige vakantievilla in juni, juli en augustus &euro;
985/week en buiten deze periode &euro; 649/week.
Let op. Dit is inclusief schoonmaakkosten, toeristenbelasting, kosten nutsvoorzieningen gas, water, elektriciteit.
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alleen excl. &euro; 15 boekingskosten. Vergelijk dit goed met andere aanbieders.
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Gegevens vakantieverblijf Naam verblijf Zeeland Village-80 grondoppervlak perceel (m2)600CVjagrondoppervlak woning
(m2)100wel verwarming (geen CV)neeaantal woonlagen2open haardneem2 terras(sen)16telefoonaansluiting m2
gazon internet m2 garage/berging0schotelantenne-tv groensingel kabel-tvjaeigen parkeerplaatsjaroken
toegestaanbuitenparkeerplaats dichtbij huisdieren toegestaanneeIndeling halja2e
toiletjawoonkamerjaslaapkamers3keukenjabadkamer 2bijkeukenneedouche 1serreneeligbad1toilet jasauna
aanwezigjaInventaris aantal 1P-bed 1kookfornuisjaaantal stapelbed ( 2 * 1P)0kruimeldiefneeaantal 2P-bed2KTV
slaapkamerneekinderbed0KTV woonkamerjaaantal fietsen0kinderboxneeaantal kinderfietsen0magnetronjaaudio/radiocasettejaovenjabarbecuejapannenset compleetjabedlinnen
beschikbaarneeparasol bolderwagenneepoetsmaterialenjabroodroosterjaservies
compleetjacitruspers skelterneedriewielerneestofzuigerjaDVDneeterrasstoelen verstelbaarjainfomap
aanwezig terrasstoelkuipjesjakinderbadneeterrastafeljakinderstoelneetostie-ijzerjakluisje vaatwasserneekoelkast
tafelmodeljavideoneekoffiezetapparaatjawaterkokerjakoel-vrieskastjawasmachineneesolarium wasdrogerneeLigging t.o.v.
(in km)km kmstrand/duinen/Noordzee2,5tennisbaan0,5binnenmeer/zeearm0,2golfbaan12centrum1restaurant0zwembad
overdekt0surfcentrum2,5manege4jachthaven0,2speeltuin0huisarts1supermarkt0apotheek1bushalte0,5tandarts4bank/pin
automaat0,5 duikcentrum0,3
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