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OMSCHRIJVING
Deze prachtige vakantievilla in Oostduinkerke heeft een topligging tegen het prachtige Hannecartbos aan. De Belgische kust met
mooie stranden ligt op steenworp afstand. Vakantievilla Bos en Zee heeft naast een comfortabele en gezellige inrichting een grote
tuin met drie ruime buitenterrassen waar u heerlijk kunt relaxen. De woonkamer van Villa Bos en Zee beschikt over een
comfortabele zithoek, een authentieke eethoek en grote raampartijen die voor een prachtig uitzicht zorgen. Via de openslaande
terrasdeuren bereikt u de ruime terrassen waar u heerlijk kunt ontspannen en genieten. Vanuit de woonkamer bereikt u de
uitermate goed toegeruste en nieuwe keuken met uitzicht op de ruime tuin die het huis geheel omringt. Ook hier zijn openslaande
terrasdeuren naar de tuin en het terras. Via de authentieke wenteltrap bereikt u de bovenverdieping met drie ruime slaapkamers.
Uw villa beschikt verder over twee comfortabele badkamers uitgerust met een ligbad en een grote inloopdouche. Oostduinkerke
ligt te midden van een rijk natuurgebied waar u heerlijk kunt wandelen en fietsen. Uw vakantievilla ligt tegen het bos aan en op
nog geen kilometer van de Noordzee en de mooiste stranden van de Belgische kust. Oostduinkerke heeft vele gezellige terrasjes,
winkels en restaurants waar u uitgebreid kunt genieten. Voor de kinderen is er Plopsaland (4 kilometer). Verken vanuit Villa Bos
en Zee ook eens de Westhoek en het rijke achterland van de kust, en ontdek de monumenten en overblijfselen van de eerste
wereldoorlog. Andere steden die zeker een bezoek waard zijn tijdens uw verblijf in vakantievilla Bos en Zee zijn Veurne, Brugge,
Gent en Ieper.

FINANCIEEL

TERREIN

Prijs: Info op kantoor

Tuin: Ja

GEBOUW

TECHNIEKEN

Aantal gevels: 4

Elektriciteit: Ja

Aantal verdiepingen: 2

PARKING
COMFORT
Garage: Ja
Gemeubeld: Ja
Huisdieren toegelaten: Ja

