Dochamps-3b & -3c (19-24 pers)
Dit vakantiehuis - getooid met de naam La Ferme - bestaat uit een basisruimte plus een deel dat
afhankelijk van de groepsomvang is bij te huren. De basis – bestaande uit de delen A en B (zie
onder) - is royaal geschikt voor 19 personen. Zoekt u een vakantiehuis voor een groter
gezelschap dan kunt in hetzelfde huis een deel C erbij huren waardoor het tot maximaal voor 24
personen geschikt wordt. Er is één gemeenschappelijke ruimte met plaats voor 24 personen.
Wifi is aanwezig. Voor alle duidelijkheid: het huis wordt nooit meer dan aan één gezelschap
tegelijkertijd verhuurd. Huurt u dus Dochamps-3b dan blijft deel C ongebruikt.
Beschrijving deel A:
•
•
•
•
•

geschikt voor maximaal 14 personen
begane grond: eetkamer en woonkamer comfortabele zetels en een salontafel, op 1e etage
nog een gemeenschappelijke kamer met zithoek
2 keukens met ieder een oven en één (grote) vaatwasser
4 slaapkamer met tweepersoonsbedden, 3 met stapelbed
2 badkamers met wastafels en douche, waarvan één met toilet

Beschrijving deel B:
•
•
•

aanvulling naar maximaal 20 personen
gemeenschappelijke ruimte met keuken voor 24 personen
1 slaapkamer met een tweepersoonsbed, 1 met stapelbed

Beschrijving deel C:
•
•
•

aanvulling naar maximaal 24 personen
woonkamer met open keuken met oven en vaatwasmachine
1 slaapkamer met een tweepersoonsbed, 1 met twee éénpersoonsbedden

Dit vakantiehuis is rustig gelegen in de groene en schilderachtige dorpskern van Dochamps.
In de tuin van 2100 m2 bevinden zich een speeltuig, een zandbak, een grote speel- en zonneweide
met beschutte plekjes, tuinmeubelen en twee grote stenen barbecues.
Aan de voorkant van het huis kijkt u uit over een authentiek en geklasseerd pleintje waar de
"Lavoir" (een vroegere wasplaats) gelegen is. Dit vakantiehuis beschikt over wifi. In 2006 zijn
alle keukens vernieuwd. De bedden zijn alle voorzien van éénpersoonsdekbedden/kussens en
matrasbeschermers.
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Bijkomende kosten voor Dochamps-3b en -3c
Gemeentelijke kosten: incl. toeristenbelasting en afvalbeheer €1,35 per persoon per nacht.
Service-kosten: incl. verwarming, elektra, waterverbruik, schoonmaak, wifi en kabelTV.
1 mei tot 30 september:
€ week weekend (3n) weekend (4n) weekend (5n) midweek
-3b 350

225

240

300

240

-3c 420

240

280

350

280

1 oktober tot 30 april:
€ week weekend (3n) weekend (4n) weekend (5n) midweek
-3b 455

255

280

350

280

-3c 525

270

320

400

320

Huisdieren: €10,00 per dier weekend/midweek; €20,00 per dier per week (graag vóór aankomst
opgeven)

Seizoensindeling Dochamps-3 voor 2017
Kerstvakantie:
22 dec 2017 tot 29 dec 2017
Nieuwjaarsvakantie: 29 dec 2017 tot 7 jan 2018
Hoogseizoen:
- Paasvakantie: 31 maart tot 17 april 2017
- Vanaf 22 april tot 5 juni 2017
- Herfstvakantie: 13 okt tot 6 nov 2017
- Wapenstilstand: 10 nov tot 13 nov 2017
Laagseizoen:
- 17 november 2017 tot 21 december 2017
- 8 januari 2018 tot 29 maart 2018
Middenseizoen:
alle andere periodes
(inclusief zomervakantie 1 juli tot 31 aug 2017)

