Huurovereenkomst Vissershuisje 94 Duinenhof,
Oostendelaan 205, 8430 Middelkerke
VAKANTIE ZONDER ZORGEN, ZODAT U KUNT
GENIETEN.
Alle info kunt u vinden in het menu

van deze site.

De beschikbaarheid van het huisje kan u bekijken in onze kalender

.

Het is gelegen in een rustige vakantiewijk ‘het duinenhof’, vlak achter de
duinen, naast het fietspad Duinenweg.
Voor mountainbikeliefhebbers zijn die duinen een zegen. Ook ligt het
huisje op wandelafstand van de strand, net ver genoeg van de drukte
van de zeedijk.
Ons Vissershuisje is volledig omheind met een houten beschutting, dus
kleine kindjes kunnen niet weglopen uit de tuin. Een tuin waar je kan
BBQ’en (aanwezig!) naar hartelust.
Er zijn 3 slaapkamers: 1 dubbel bed op het gelijkvloers en 2
slaapkamers met 2 enkele bedden op de 1e verdieping.
Praktisch is ook de parkeerplaats net voor de deur, geen gesjouw met
boodschappen en spullen.

Prijzen: Juli-Augustus: € 650/week (enkel per week te huren)
Volledige week buiten hoogseizoen € 500
Weekends (2 nachten), m.u.v. van weekends waarin een feestdag valt:
€ 200 (dan worden zij aan volledige week buiten hoogseizoen
aangerekend)
Een midweek (4 nachten), € 400
Voorschot van 50% bevestigt de boeking.
Wij kiezen bewust voor geen WiFi; Try to disconnect!
WAT IS ER TE DOEN I
N MIDDELKERKE?

Bij Ons Vissershuisje kan u genieten onder de zon en
leuke uitstappen doen.
U kunt naar hartelust wandelen, fietsen, eten, paardrijden, skiën,
zonnen of een welness doen.
Oostende en Nieuwpoort liggen vlakbij: Op slechts 8 km afstand zit je in
de shoppingdrukte.
Oorlogsliefhebbers kunnen bij Raversyde op verkenning.
Het domein ligt net achter de duinen tussen Middelkerke en Raversyde.

Enkele Reviews:
Sylvia: wat een gezellig huisje! We waren meteen verkocht en komen
zeker terug.
Wim: we beleefden een leuke tijd in Middelkerke, af en toe wel een
vliegtuig dat laag vliegt, maar dat vergeet je snel
Hannes: Eindelijk een vakantiewoning dat niet vol oude brol staat! De
kinderen vonden het geweldig, het was ‘hun’ huis
Jarne: en in de winter brandt de verwarming reeds, dus geen ijskelder
waar je in toekomt.
Suzanne: ideaal voor wie graag fietst en wandelt (en ook graag op het
strand ligt natuurlijk)
Frederick: Aangename ervaring zelfs bij iets minder goed weer.
Omgeving is zeer mooi en de locatie is ideaal voor uitstappen te doen.
Tania: Genoten van een gezellig huisje en leuke locatie. Een aanrader.

