
Huisje Maison nr.71

Te Huur Vakantiewoning - Vakwerkhuis
  Elzas Pfaffenbronn-Lembach Frankrijk Maison nr.71
  

Maison nr.71 is een sfeervol ingerichte hoekwoning van 90m2 op 3 verdiepingen. Met zowel
aan de voorzijde als aan de achterzijde een zon of schaduw terras voorzien van tuinmeubelen.
Aan de achterzijde kunt u heerlijk genieten van een geweldig uitzicht over de vallei. Deze
woning is geschikt voor 5 Personen + baby. Dit is een rookvrije woning. Huisdieren zijn niet
toegestaan. Draadloos internet gratis. Naar de voordeur is een lange trap.

  

  

Op de begane grond bevind zich een woonkamer met open keuken. De woonkamer heeft een 3
zitsbank en 3 fauteuils. Breedbeeld t.v.via de schotel met Nederlandse zenders end.v.d. speler.

  

  

  

De hele woning is voorzien van elektrische verwarming en in de woonkamer is tevens een
gesloten houtkachel. Zowel voor een zomer als wintervakantie geschikt. Parketvloer in de
woonkamer en op de slaapkamers.
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  De keuken is compleet ingericht en o.a. voorzien van 4 pits keramische kookplaat, hete luchtoven, vaatwasser, koelkast, senseo en waterkoker. De uitschuiftafel biedt voor 5 tot 6 personenzitplaats. Er is een kinderstoel aanwezig.Voor aankomst krijgt u een volledige lijst van deinboedel.  

  Op de 1e verdieping is een badkamer, een ruime overloop en een slaapkamer. De badkamerheeft een wastafel, wc en douche en wasmaschine. De slaapkamer heeft 2 boxpringbeddenvan 80x200 die ook als tweepersoonsbed kunnen dienen ( 160x200),en inbouwkast.    

  Op de overloop staat een bedbank (120x190), bistro setje, wasrek en wasmand, ladenkast enopbergkast. Er kan ook een traphekje geplaats worden.  

  Op de zolder is een slaapkamer met 2 boxpring bedden van 80x200 (of 160x200) enopbergkast. U gaat naar de zolder via een vaste trap de slaapkamer is afgesloten met een luik.U kunt gebruik maken van onze extra service huur van bedlinnen en/ of ruim handdoekpakket,elk voor 9,00 euro per persoon per week.  

  Uitzicht vanuit de woonkamer. In de lente en zomer is dit een prachtig grasveld met fruitbomen.Aan de achterkant is een terras met eettafel en stoelen.  
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  Het terras aan de voorzijde heeft ook een eettafel met stoelen en een zonnenscherm. Het terrasword afgeschermd met een klimop haag.  
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