Appartement prix 39 euros/nuit

neem contact met ons
op

55 m²

Referentie TD100, Mandaatnummer1 Ons driekamer
appartement (55m²) biedt een woon / eetkamer, keuken
(kookplaat, waterkoker, koelkast met vriesvak, magnetron,
koffiezetapparaat, servies, vaatwasser.
2 slaapkamers (2 bedden 1.40 x 1.90, beddengoed +
nieuwe boxsprings) en een badkamer, w.c. privé voor
maximaal 4 personen. Er is gratis Wifi-toegang, TNTtelevisie, parkeren. Elektrische verwarming.
Een oplaadpunt voor elektrische auto's op 100 meter
afstand.
In het centrum van Luzy, een klein stadje waar u alles vindt
wat u nodig heeft voor het dagelijks leven, winkels +
zwembad in de zomer, bioscoop, tennis, markt op
vrijdagochtend.
Ideaal om te wandelen + relaxen weg van de stress van de
stad.
In de omgeving: de beroemde Gallische site, Bibracte; het
kleine stadje Autun, Beaune.
Gelegen op de 2e verdieping van een gebouw met een eigen
opgang. Op de bgg is een makelaars kantoor. Het
appartement is geschikt voor max 4 personen.

2 personen 39 euro / nacht
3-4 personen 45 euro/nacht
huisdieren in overleg toegestaan 5 euro supplement
Wifi / ADSL gratis en onbeperkt

Niveau 2 :
- salle d'eau : 6 m²
Description des - chambre : 12 m²
pièces - chambre : 16 m²
- cuisine : 16 m²
- salon : 16 m²

Description des - : m²
annexes

3 Kamers

Soort appartement
Woon-oppervlakte
Woonkamer
Kamers
Slaapkamers
Badkamer met
douche
WC
Etage
Algemene indruk
Verwarming
Keuken
Meubilering
Uitzicht
Deuren
Gericht op
Lift
Kelder/Cave
Energieprestatie

Luzy

T3
55.00 m²
16 m²
3
2
1
1
RDC

Nee
Nee
Non soumis au DPE
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