Gite n °2380 - Le nid de mousse
HALLUINMont d'Halluin.94 ch BillemontLe Nord
Gelijkvloers op 1 km van België.
De Vensters van het huisje van Marie-Jo ziet u de klokkentoren van de kerk St. Alphonse de Mount van Halluin
of een blokhut, overblijfsel van de Maginotlinie. De Marie-Jo cottage ligt in de buurt van het herenhuis op
wolven, beroemde arboretum dateren uit de jaren 1930 (bezocht kunnen worden), en dicht bij de Belgische
grens, op weg naar de Billemont, ex spoor van de Gabelles. Als in zijn campagne, en binnen zijn huis,
deels gerestaureerde boerderij, Marie-Jo heeft gehouden de geest van de Vlaamse taverne, want jullie
detendrequelques zijn spelen in de regio tot uw beschikking op de kamer. Dicht bij de grote assen (A22)
en dichtbij de grote steden (Halluin, Menen in België, Tourcoing en Rijsel), kunt u genieten van een zeer
goede "base van depart" om het Vlaamse land en Brugge die 40 minuten te bezoeken. " Ook zult u in het
hart van een stad die meer dan een miljoen inwoners heeft. Welkom en voorafgaand aan wij wensen u
een prettig verblijf!Gratis aankomstdag. Accommodatie toegankelijk voor iedereen, naast 1 huisje 36 m².
Begane grond: woonkamer/keuken gebied 14.6 m², badkamer (toilet, wastafel, douche beschikbaar voor
iedereen), 1 kamer: 2 bedden 90 met wc (WC en wastafel). Wasmachine. Koelkast-vriezer. Verhuur van
lakens. TV-aansluiting. Elektrische verwarming, isolatie, hulpprogramma's opgenomen. Pakket gelegenheid
huishouden. Privé omheind grasveld 21 m². Tuinkamer. Barbecue, strandstoel. Nabijgelegen Greenway van
de Leie. België 1 km. Winkels 2 km. Treinstation 10 km. Tourcoing, Roubaix 12 km. Villeneuve d'Ascq 15 km.
Marcq in Baroeul 16 km. Kortrijk, Lesquin, Lille 18 km. Doornik 30 km. Lille (fast-track) 20 min, Orchies 42
km, Spa van Saint Amand water 55 km, Museum Louvre Lens 58 km, Douai 56 km. Duinkerke 76 km, Brussel
107 km. Parijs 237 km. 3 kamers op de verdieping van het huisje, onafhankelijke ingang. Suppl. dierlijke € 9/
dag. Toeristenbelasting: 0.99€/jour/personne.
- 2 sterren - 2 - Aantal kamers : 1 kamer - 36m²
- Huisdieren tegen betaling
50.76321140 3.13994430
Vanaf Lille A22, richting Tourcoing afrit nr 17. Richting Halluin douane. Bij 1ste stoplicht naar rechts: 2de boerderij
links. Vanaf België: autosnelweg Parijs-Rijsel (Lille) => afrit 17B Tourcoing, Halluin douane: bij 1ste stoplicht rechts,
2de boerderij links.
2380-2018-240
België: 1.0 km. : 2.0 km. : 10.0 km. Rijsel: 22.0 km. Louvre Lens: 61.0 km. Val Joly: 134.0 km. Openbaar vervoer: 10.0 km.
Wasmachine - Magnetron - Gelijkvloers - Gelijkvloers - Vrije aankomstdag - Kinderbed - Eindschoonmaak - Internet - Huur beddengoed -

Tarieven Geldig de 16/08/2022 - 23:38
250.00 €

Haute saison : 234.00 (5 nachten) - 247.00 (6 nachten) - 260.00 (7 nachten)
van 09/07/2022 tot 19/08/2022 van 17/12/2022 tot 06/01/2023

Vacances scolaires et fériés : van 225.00 in 234.00 (5 nachten) - van 244.00 in 247.00 (6 nachten) - 260.00 (7 nachten)
van 20/08/2022 tot 26/08/2022 van 22/10/2022 tot 11/11/2022

Moyenne saison : 155.00 (2 nachten) - 170.00 (3 nachten) - 180.00 (4 nachten) - 204.00 (5 nachten) - 228.00 (6 nachten) - 240.00 (7
nachten)
van 27/08/2022 tot 23/09/2022

Basse saison : van 155.00 in 173.00 (2 nachten) - van 170.00 in 181.00 (3 nachten) - van 180.00 in 192.00 (4 nachten) - van 204.00 in
213.00 (5 nachten) - van 228.00 in 231.00 (6 nachten) - 240.00 (7 nachten)
van 24/09/2022 tot 21/10/2022 van 12/11/2022 tot 16/12/2022

Eindschoonmaak : 40.00 € voor het verblijf
Extra voor huisdier/dag : 9.00 € voor 1 nacht
Linge de toilette / personne : 7.00 € voor het verblijf
Drap 1 pers : 12.00 € voor het verblijf
Draps 2 pers : 12.00 € voor het verblijf
GITES DE FRANCE SERVICES NORD
359 boulevard Hoover
BP 1210
59013 LILLE CEDEX
03.20.14.93.93
https://www.gites-de-france-nord.fr/

1 : Séjour avec coin-cuisine - Benedenverdieping
Séjour/coin-cuisine de 14,6 m²
Oppervlakte 14.00 m²
Ramen : 2
Uitzicht : Jardin

2 : Chambre - Benedenverdieping
2 lits 90x190 ou 1 lit 180x190cm - cabinet de toilette avec wc et vasque.
Oppervlakte 10.00 m²
Raam : 1
bed van 90 cm : 2
heeft een toilet

3 : Salle d'eau - Benedenverdieping
Salle d'eau de 6,12 m² avec vasque, douche 90x90cm et wc
Oppervlakte 6.00 m²
heeft een toilet
beschikt over een douche

4 : WC - Benedenverdieping
2 WC

