App. 3 slaapkamers
in Albertstrand Zeedijk

f

Zeedijk 545 (Albertstrand Zeedijk) 8300 AZ
Prachtig gerenoveerd appartement gelegen op de Zeedijk. Vanuit de
woonkamer heeft u een prachtig uitzicht op de zee en het strand. Het
appartement omvat drie lichtrijke slaapkamers, een ruime living met een
open en volledig ingerichte keuken. De master bedroom is uitgerust met
een privé badkamer. Hier is een douche en een lavabo aanwezig. De
tweede slaapkamer beschikt over een dubbel bed en grote ingebouwde
kasten. In de derde slaapkamer zijn 2 uitklapbare bedden aanwezig. Verder
is het appartement uitgerust met een luxuzeuze aparte badkamer. Hierin zit
een inloopdouche, een toilet en een lavabo. In de gang is er een apart
gastentoilet. Appartement magnifiquement rénové situé sur le Zeedijk.
Depuis le salon, vous avez une belle vue sur la mer et la plage.
L'appartement comprend trois chambres lumineuses, un salon spacieux
avec une cuisine ouverte et entièrement équipée. La chambre principale
est équipée d'une salle de bains privée. Il y a une douche et un lavabo. La
deuxième chambre dispose d'un lit double et de grandes armoires
encastrées. Dans la troisième chambre, il y a 2 lits pliants. En outre,
l'appartement est équipé d'une luxueuse salle de bains séparée. Elle
comprend une douche à l'italienne, des toilettes et un lavabo. Dans le
couloir, il y a des toilettes séparées pour les invités.

Kenmerken
Algemeen
Rokers niet toegelaten
Huisdieren niet toegelaten
wifi aanwezig
Diigitale tv
Zeezicht
Open zicht
Strijkijzer
Strijkplank
Wasmachine
Droogkast
Stofzuiger
Afvallokaal
Apart toilet
Lift in gebouw

Keuken
Vaatwas
Inductiekookplaat
Koffiezet
Microgolf
Mixer
Broodrooster
Oven
Waterkoker

Woonkamer
Diigitale tv
Zeezicht
Open zicht

Slaapkamer 1
Dubbel bed 180cm x 200cm
Enkele wastafel
Dons 200 x 200 cm

Slaapkamer 2
Dubbel bed 160cm x 200cm
Dons 200 x 200 cm

Slaapkamer 3
Stapelbed

Badkamer 1
Enkele wastafel
Douche
Toilet in badkamer
Make-up spiegel

Type
App. 3 slaapkamers

Kenmerken
Aantal personen
6
Zeezicht
Ja
Verboden te roken
Ja

Geen huisdieren toegelaten
Ja
Tuin
Nee

Referentie
368

