Gite n °212213 - le Domaine des Peupliers
QUAEDYPRELe Nord
Drie aangrenzende huisjes zonder tussendeur met een all-inclusive service (verwarming, elektriciteit,
lakens, handdoeken en eindschoonmaak)
Op een gemengde boerderij, 3 ruime logementen gecreëerd in een oud agrarisch gebouw midden op
het Vlaamse plattelandLevensmiddelenwinkels en winkelcentrum op 3 km afstand (bakker, slager). Voor
de gte loopt een gemeenschappelijk pad om bij Socx en Quaëdypre te komen. Mogelijke wandelingen
voor de gte, mogelijkheid tot vissen (karper) in de beveiligde vijver.3 minuten van de snelweg A25
richting Lille, 10 minuten van Duinkerken, 20 minuten van Gravelines. Het station van Bergues op 5 km
afstand met zijn beroemde carnaval. 18 km van Casse (een van de favoriete dorpen van de Fransen) en
Bailleul. Duinkerke en Malo strand 17km, Bray Dunes strand 24km, De Panne strand (België) en SaintOmer 30km, Gravelines 31km. Rijsel 65 km. Cap Blanc-Nez 64 km. Brugge 90km.3 aangrenzende nietcommunicerende verblijven voor 13 personen.Begane grond: 3 open keukens naar woonkamers (koelkastdiepvriezers, vaatwassers, inductiekookplaten, ovens, magnetrons, wasmachines) Een flatscreen-tv van
140 cm per gîte.Een slaapkamer met 1 bed van 160x200cm, een suite met 1 bed van 160x200 en een
eigen badkamer met Italiaanse douche 140x90cm. Een apart toilet en een badkamer met Italiaanse douche
140x90cm.Verdieping: Twee slaapkamers met elk 2 bedden 90x200 (mogelijkheid 1 bed 180x200), twee
mezzanines met in totaal 5 bedden 90x200 (mogelijkheid 2 bedden 180x200). Twee doucheruimtes en een
toilet. Kinderbed en-stoel op aanvraag.Elektrische verwarming en pelletkachel. Kosten, lakens, handdoeken
en eindschoonmaak inbegrepen. DRAADLOZE.3 terrassen en privé, niet-omheinde tuinen met tuinmeubelen,
barbecues. Schuilplaats voor fiets en motor niet gesloten.
- 3 sterren - 13 - Aantal kamers : 4 kamers - 295m²
- Huisdieren verboden
- Toerisme en handicap
50.92383950 2.44093060
België: 23.0 km. : 3.0 km. : 5.0 km. Rijsel: 65.0 km. Louvre Lens: 80.0 km.
Open haard - Wasmachine - Vaatwasser - Magnetron - TV - Lakens voorzien - Vrije aankomstdag - Linnengoed voorzien - Kinderbed - Internet -

Tarieven Geldig de 01/12/2022 - 18:21
1100.00 €

Basse saison : 845.00 (3 nachten) - 975.00 (4 nachten) - 1105.00 (5 nachten) - 1235.00 (6 nachten) - 1300.00 (7 nachten)
van 12/11/2022 tot 16/12/2022

Haute saison : 845.00 (3 nachten) - 975.00 (4 nachten) - 1105.00 (5 nachten) - 1235.00 (6 nachten) - 1300.00 (7 nachten)
van 17/12/2022 tot 06/01/2023

Package vissen/week : gratis
Forfait linge de maison : gratis
Linge de toilette / personne : gratis
GITES DE FRANCE SERVICES NORD
359 boulevard Hoover
BP 1210
59013 LILLE CEDEX
03.20.14.93.93
https://www.gites-de-france-nord.fr/

1 : Séjour avec coin-cuisine - Benedenverdieping
Oppervlakte 55.65 m²

2 : Buanderie - Benedenverdieping
Oppervlakte 2.68 m²

3 : Salle d'eau - Benedenverdieping
Salle d'eau adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Oppervlakte 9.74 m²
beschikt over een douche

4 : WC - Benedenverdieping
WC adapté aux personnes à mobilité réduite.
Oppervlakte 2.91 m²
heeft een toilet

5 : Chambre - Benedenverdieping
Chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite avec 1 lit 160x200.
Oppervlakte 13.68 m²
bed van 160 cm : 1

6 : Mezzanine - Niveau 1
Mezzanine avec 2 lits 90x200 (possibilité 1 lit 180x200) donnant sur la pièce de vie.
Oppervlakte 14.14 m²
bed van 90 cm : 3

7 : Séjour - Benedenverdieping
Oppervlakte 41.00 m²

8 : WC - Benedenverdieping
Oppervlakte 2.50 m²
heeft een toilet

9 : Mezzanine - Niveau 1
chambre en mezzanine ouverte sur l'escalier donnant sur le séjour avec 2 lits 90x200 (possibilité 1 lit 180x200)
Oppervlakte 11.80 m²
Uitzicht : Campagne
bed van 90 cm : 2

10 : Salle d'eau - Niveau 1
Oppervlakte 4.00 m²
beschikt over een douche

11 : Séjour avec coin-cuisine - Benedenverdieping
Oppervlakte 66.04 m²

12 : WC - Benedenverdieping
Oppervlakte 1.50 m²
heeft een toilet

13 : Buanderie - Benedenverdieping
Oppervlakte 4.96 m²

14 : Suite - Benedenverdieping
Suite parentale avec 1 lit 160x200, salle d'eau privative avec douche italienne et vasque.
Oppervlakte 22.45 m²
beschikt over een douche

15 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90x200 (possibilité 1 lit 180x200)
Oppervlakte 12.09 m²
bed van 90 cm : 2

16 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90x200 (possibilité 1 lit 180x200)
Oppervlakte 14.88 m²
bed van 90 cm : 2

17 : Salle d'eau - Niveau 1
Oppervlakte 7.49 m²
heeft een toilet
beschikt over een douche

