Vakantieappartement Bosbeekvallei ***
Het driesterrenvakantieappartement
"Bosbeekvallei", gelegen aan het Kerkplein in
Opoeteren, is voorzien van alle nodige comfort.
Het appartement biedt plaats aan maximum 5 tot
6 personen. Je kan heerlijk verpozen op het grote
open balkon ofwel op het knusse overdekt balkon.
De auto/moto kan je parkeren op het Kerkplein,
ofwel in de ondergrondse privé-parking. Hier
kan je ook de fieten stallen. Het appartement
gelegen op de 1ste verdieping is gemakkelijk
bereikbaar via de lift. De Bosbeekvallei leent zich
uitstekend tot vertrekbasis van een mooie
wandeling in de uitgestrekte bossen of een
fietstocht via het unieke fietsroutenetwerk. Onze
grootste troef is dat je in een huiselijke sfeer persoonlijk onthaald en wegwijs gemaakt wordt.

Kerkplein 20 bus 12, 3680 Opoeteren
gsm: +32 (0)494 35 92 18
E.:bosbeekvallei@hotmail.com
www.bosbeekvallei.be

Prijzen
Laagseizoen

Weekend

€ 200,00 (tot en met 4 personen)

Midweek

€ 240,00 (tot en met 4 personen)

Week

€ 300,00 (tot en met 4personen)

Hoogseizoen (juli en augustus)

Weekend

€ 250,00 (tot en met 4 personen)

Midweek

€ 300,00 (tot en met 4 personen)

Week

€ 370,00 (tot en met 4 personen)

Weekend = aankomst vrijdag vanaf 15u, vertrek maandag 11u
Midweek = aankomst maandag vanaf 15u, vertrek vrijdag 11u
Week = aankomst maandag vanaf 15u, vertrek maandag 11u
Vanaf 5 personen = € 5,00 per persoon per nacht extra
Andere mogelijkheden zijn bespreekbaar.
Bijplaatsen van kinderbedje en/of extra 1persoonsbed steeds mogelijk na overleg (= € 5 per
bijkomende persoon per nacht).
Wifi en digitale TV, bed-, bad- en keukenlinnen, water, elektriciteit en verwarming inbegrepen.
Gratis parking
Waarborg € 100 (te betalen bij reservering). Deze worden nadien met het verschuldigde
bedrag verrekend.
Kosten verplichte eindschoonmaak € 40.

CONTACTINFORMATIE

toeristisch onthaalcentrum Maaseik
Toeristisch Onthaalcentrum Maaseik
Markt 45
3680 Maaseik
089 819 290
toerisme.maaseik@maaseik.be

openingsuren
Vandaag open van 10:00 tot 13:00, van 13:30 tot 17:00
Morgen open van 10:00 tot 17:00

