8-persoons Vissersvilla
De Vissersvilla met rieten dak biedt alle luxe en
comfort. De prachtige ruime woonkamer heeft
een schitterend uitzicht. Via de schuifdeuren loopt
u zo naar het zonnig gelegen terras aan het water
en de steiger, of via de openslaande deuren naar
het terras en de tuin.
In de woonkamer is bij de gasopenhaard een
comfortabele zithoek met TV en Home Cinema
set. De villa is bovendien voorzien van
vloerverwarming. De eethoek met grote eettafel
en stoelen biedt plaats aan 8 personen. De open
keuken is volledig uitgerust met ingebouwde
koel/vries-combinatie, kookunit, vaatwasser, luxe
combi heteluchtoven/magnetron. Verder is een
koffiezet- en Senseo-apparaat, broodrooster en
waterkoker beschikbaar. In de berging staat een
was/droogcombinatie.
Beneden is een mooie slaapkamer met een
tweepersoonsbed, douche en wastafel aanwezig.
Buiten is een tuinmeubelset voor u beschikbaar.
Er is ook een buitenkraan.
Op de verdieping zijn drie mooie
tweepersoonsslaapkamers aanwezig. Een ruime
slaapkamer is voorzien van een
tweepersoonsbed. De twee andere slaapkamers
zijn voorzien van twee éénpersoonsbedden. In de
luxe badkamer is alles aanwezig voor een echte
verwenvakantie, een whirlpool, een douchecabine
en twee wastafels. Tevens beschikt de villa over
een eigen sauna en zonnebank.
Voor de villa is parkeerruimte voor 2 à 3 auto's.

Inrichting Vissersvilla

Inrichting Duinvilla

Makkum - Resort
In Makkum zijn de sporen van een rijk verleden
terug te vinden. Kenmerkend is vooral de
stedelijke architectuur uit de eerste helft van de
zeventiende eeuw. Statige koopmanshuizen en
woningen met
gevels, vaak getooid
met sprekende
versieringen.
Wereldberoemd is
Makkum geworden
door het fraaie
aardewerk, dat nu
nog dagelijks met de
hand wordt vervaardigd. De ateliers zijn zeker
een bezoek waard. Vanuit Makkum zijn tal van
interessante dagtochten te ondernemen, zoals
via Harlingen met de veerboot naar Vlieland of
Terschelling. Steden als Harlingen,
Franeker, Bolsward, Sneek of
Leeuwarden zijn dichtbij en altijd de
moeite waard vanwege hun
bezienswaardigheden of om
gewoon gezellig te winkelen.
Dichter bij huis, op de
naastgelegen boulevard van het
Makkumerstrand kunt u bovendien
heerlijk wandelen. U vindt er
gezellige winkeltjes en restaurantjes.

Resort Makkum in Zee

Aan de zuidwest zijde van dit gezellige Friese
stadje Makkum, is op een uniek schiereiland in
het IJsselmeer het exclusieve Resort Makkum in
Zee gerealiseerd.
Voor een echte verwenvakantie verblijft u hier in
een nieuwe, superluxe 5 sterren-villa met alle
comfort die u zich maar kunt wensen!

6-persoons Duinvilla

Resort Makkum in Zee

De schitterende Duinvilla met rieten dak biedt
veel ruimte, luxe en comfort. Op de begane grond
vindt u een prachtige ruime woonkamer met een
gezellige gashaard. Via de openslaande
terrasdeuren loopt u zo naar de zonnig gelegen
terrassen en tuin. In de woonkamer is een
comfortabele zithoek met TV, radio en DVDspeler. De villa's zijn voorzien van
vloerverwarming. De sfeervolle open keuken is
uitgerust met koel/vriescombinatie, kookunit,
vaatwasser, luxe heteluchtoven met magnetron,
koffiezet- en Senseo-apparaat, broodrooster en
waterkoker. Tevens is een was/droogcombinatie
aanwezig.

In het nieuwe resort Makkum in Zee gelegen aan
het IJsselmeerstrand voor de kust van Makkum
in Friesland staan onze superdeluxe 6 persoons
Duinvilla's (adres Scheurrak 6 en 8) en een 8
persoons Vissersvilla (adres Robbenzand 10). De
woningen liggen vlakbij het IJsselmeerstrand. U
loopt er zo naar toe. Ideaal voor surfen,
watersport, maar ook rust, natuur enz. De Friese
steden en dorpen en de omgeving zijn een
bezoekje waard.

Op de verdieping zijn drie gezellig ingerichte
tweepersoonsslaapkamers aanwezig. Alle
slaapkamers hebben uitzicht op het park, het
IJsselmeer of het IJsselmeerstrand.
Een slaapkamer is voorzien van een
tweepersoonsbed. De twee andere slaapkamers
zijn voorzien van twee éénpersoonsbedden. De
luxe badkamer is zeer ruim en voorzien van
douche, ligbad en twee wastafels. Een
zonnehemel is aanwezig.
Buiten zijn gunstig gelegen
terrassen. Een tuinmeubelset is
beschikbaar. Ook een
buitenkraan is aanwezig.
De garage en oprijlaan bieden ruimte aan
meerdere auto's. De vrijstaande duinvilla’s
grenzen aan een grote open groene vallei.
Hierdoor loopt zo naar het IJsselmeerstrand.

Resort Makkum in Zee
Duinvilla

5-sterren

6 pers.

Wilt u er echt even helemaal tussenuit? Even
weg van alles? In onze luxe en ruime
Duinvilla’s of sfeervolle Vissersvilla zal dit
zeker geen probleem zijn.

Meer informatie
Nadere informatie over of reservering van:
• Vissersvilla Robbenzand 10
• Duinvilla’s Scheurrak 6 of 8

tel. 06-2155 3328
of via Internet:

Schitterende Duinvilla’s
Scheurrak 6 en 8

Makkum Friesland – IJsselmeer
8 pers.

www.luxevakantievilla.nl
Email info@luxevakantievilla.nl

Schitterende Vissersvilla
Robbenzand 10

www.luxevakantievilla.nl

