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Huis Renkes - Vakantiewoning en Oostbelgië
n Bosrijke landschap
n Natuurpark Hoge Venen-Eifel-Ardennes
n Buitengewone wintersportmogelijkheden
Huis Renkes

Manderfeld 33
4760 Manderfeld - BELGIEN

De vakantiewoning “Huis Renkes” werd door het Ministerie
van Toerisme van de Duitstalige Gemeenschap in Oostbelgië
gecertificeerd en 3 van 4 aren zijn ons toeerkend worden.
Het huis ligt aan de dorpsrand van Manderfeld, omgeven door het
mooie bosrijke landschap van het natuurpark Hoge Venen-EifelArdennes (nabij de Duitse grens).
Bij ons vindt U gezelligheid en rust, met uitzicht op de prachtige
omgeving.
Onze vakantiewoning biedt:

overhandiging van de sleutels:
Agnes Maus (zie ook foto)
Manderfeld Nr. 34
4760 Manderfeld - BELGIEN
Tel. : +32 (0)80/548 305
Fax: +32 (0)80/548 305
info@haus-renkes.net

l logies voor 2-6 personen
met 1, 2 of 3 slaapkamers
l kinderbed op anvraag
l grote woonkeuken met goed
ingerichte keukenblok
l gezellig woongedeelte met sofa, zetels en TV
l bad met douche en WC

Periode
W-E
Week

Prijs
vanaf 120 €
vanaf 210 €

Bijkomende Kosten:

vanaf 3 €/dag

Bemerking
alles inbegrepen
schoonmaakkosten

Achter het huis bevindt zich een uitgestrekte, goed verzorgde tuin
met zuidelijke ligging, waar U kunt barbecuen, waar tuinmeubelen uitnodigen om in open lucht te eten en waar U ligstoelen vindt
om uit te rusten.
l voor de kleintjes zijn er schommels en een zandbak
l huisdieren zijn welkom, U hoeft er niet extra voor te betalen
www.haus-renkes.net

l parkeermogelijkheden vindt U eveneens achter het huis
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Woonvoorbeeld met
1-2 slaapkamers

n De vakantiewoning “Huis Renkes”:
Woonvoorbeeld met 3 slaapkamers

n Verdere informaties:
Alle boodschappen kunt U in Manderfeld doen: mini-supermarkt, post,
bank, arts, tandarts, apotheek, verhuur van fietsen en tennisplein vindt
U in het dorp.
In de winter biedt Manderfeld buitengewone wintersportmogelijkheden
met langlauf, sneeuwraketten, alpineski (verhuur van ski’s en sneeuwraketten, geleide pistes). In de onmiddellijke omgeving bieden verscheidene meren, beken, openlucht- en overdekte zwembaden de
mogelijkheid om aan watersport te doen of om te hengelen.
Bovendien vindt U in de omgeving de mogelijkheid om aan paardrijden
te doen, ritten per koets, minigolf, karting-center, dierenparken enz.
Manderfeld biedt grensoverschrijdende wandelkaarten met circa
200 km gemarkeerde wandelwegen.

Voor vragen i.v.m. reservering of route:
Agnes Maus
Tel.: +32 (0)80/548 305

www.haus-renkes.net

