Welkom bij VILLA VUE

Wat mag u verwachten in de VILLA?

We heten u van harte welkom in onze VILLA.
Hier is het de bedoeling om tot rust te komen,
te genieten en voor een warm gezinsgebeuren
te zorgen.

Opgemaakte bedden

Met deze folder helpen we u graag op weg om
deze vakantie onvergetelijk te maken.

Jacuzzi en sauna

Badlinnen
Hout voor het haardvuur

Instructievideo’s over de VILLA
Informatiemap uitstapmogelijkheden

De Villa

Ontspannen en genieten is essentieel
in VILLA VUE.
Toch nood aan Wifi?
De code is terug te vinden in de
informatiemap in de VILLA.

Onze villa is op de dag van aankomst
beschikbaar vanaf 17u. De dag van vertrek
dient u de villa voor 10u te verlaten.
De toegangscode wordt de dag van aankomst,
bij voorkeur, via de Messenger chat functie
van onze Facebook pagina, doorgestuurd.

Uw checklist na uw verblijf:
Villa verlaten voor 10u
Gebruikt beddengoed centraliseren
in inkomhal
Vuilnis wegdoen
Vaatwasmachine ledigen en
geen vuile vaat meer
BBQ proper achterlaten
Huis poetsen

Heeft u tijdens uw verblijf problemen?
Raadpleeg de informatiebrochure; hier
kan u alvast veel nuttige informatie
terugvinden.
Wenst u ons toch te bereiken?
Stuur uw bericht via de Messenger
chatfunctie van onze Facebookpagina.

U zal op het einde van uw vakantie eveneens
worden uitgenodigd om een enquête in te
vullen over onze VILLA. Het is voor ons
belangrijk om deze informatie van onze
huurders te ontvangen om zo de kwaliteit van
de VILLA hoog te houden.

Winkels, supermarkten, bakkers en
slagers

Een uitgebreid overzicht kan u terugvinden in
de informatiemap in de VILLA.

Restaurant Les Mignées

De open, moderne keuken van VILLA VUE en
de lange eettafel nodigen uit om samen
gezellig te ontbijten, te koken met een goed
glas wijn of te genieten van een afhaalgerecht
.

Culinaire tips

Op 10 minuten (met de wagen) is er
restaurant Les Mignées.

Vakantie blijft natuurlijk nog steeds genieten
en ontspannen.

Ideale locatie om te aperitieven terwijl de kids
zich uitleven in de speeltuin.

In de buurt zijn er dan ook
heel wat gezellige adressen
om te eten en te drinken.
In de informatiebrochure kan u hiervan een
overzicht terugvinden.
Onze aanraders:
Restaurant La Passerelle

In de buurt zijn verschillende supermarkten,
bakkers en slagers waar inkopen kunnen
gedaan worden.
De dichtstbijzijnde
supermarkten (10 minuten
vanuit de VILLA) zijn deze in
Barvaux. Daar kan u een Spar,
Carrefour en Aldi vinden.
Op 3 minuten van de VILLA is er in Septon zelf
een heerlijke bakker.
Voor een goede slager kan u best richting
Barvaux rijden.

Op 5 minuten (met de wagen) is er restaurant
La Passerelle – ook te voet is het een
aangename wandeling richting restaurant.
Gezellig kader, zeer lekkere keuken en zowel
binnen als buiten mogelijkheden om de
kinderen te entertainen.

Uitstapmogelijkheden
VILLA VUE is een mooie ruime woning voor
familie – en vriendenmomenten met of zonder
kinderen.

In de VILLA zelf zijn speelgoed, WII console,
eetstoel, kinderbedjes, kinderservies e.d.
aanwezig. Ook buiten is aan de kinderen
gedacht: een schommel en zandbak kunnen
voor uren spelplezier zorgen.
De omgeving rond de VILLA
heeft heel wat te bieden voor
een leuke uitstap.

Nog meer genieten?
Blijf verder genieten in stijl en boek tijdens uw
VILLA VUE vakantie een nieuwe vakantie bij:
PLACE2SEA
www.place2sea.be

En ontvang een korting van 150 EUR op uw
boeking.
Deze korting is ook geldig voor een nieuwe
boeking bij VILLA VUE.

Onze aanrader:
Parc Chlorophylle
Maak een wandeling met de ganse familie en
ontdek tijdens de route heel wat attracties en
speelzones.

Sharing is caring
Een leuke foto genomen tijdens uw VILLA VUE
vakantie?

De loopbrug van 15 meter en 40 meter lang
zorgt ervoor dat je tot in de kruinen van de
bomen kan komen.

Plaats hem op onze sociale media en tag VILLA
VUE in uw bericht.

BLANKENBERGE VUE
www.blankenbergevue.be

Bekijk ook onze Facebookpagina en laat een
leuke recensie na.

www.facebook.com/VillaVueDurbuy
Bekijk zeker onze informatiebrochure voor
uitstappen dichtbij of iets verder weg van de
VILLA.

@villavuedurbuy

