DUINENWIND
VAKANTIEPARK LOMBARDSIJDE

Uw vakantievilla met zuidgerichte
tuin, vlakbij zee en strand

www.zeeparken.be

DUINENWIND VAKANTIEPARK

Een strandwandeling bij de ondergaande

In Duinenwind vakantiepark bevindt u zich

zon, voetjes in het water, niets is leuker en

werkelijk in een oase van rust.

ontspannender. En daarna afsluiten in een
van de vele gezellige restaurantjes…

Rustig gelegen maar toch vlakbij alles wat
nodig is om uw verblijf onvergetelijk te
maken. Zee en strand liggen vlakbij alsook
Oostende, de koningen der badsteden of

Een uitstap naar de stad Brugge mag zeker
niet ontbreken op uw lijstje. Zonder twijfel
één van Vlaanderens meest charmante

het prestigieuze Nieuwpoort.

en mooie steden. Een ritje in een koets

Zon, zee en strand, moeilijk om hieraan

laat u kennis maken met alle charmes van

of een boottochtje op de stadskanalen

EEN GROTER VAKANTIEGEVOEL,

te weerstaan. Een kilometers lang strand,

ONMOGELIJK!

bruin worden is geen enkel probleem

Brugge.

een oase van rust, wacht op u. Gezellig
op het familiestrand van Lombardsijde /

KNOKKE-HEIST
ZEEBRUGGE

Middelkerke.

BLANKENBERGE

DE HAAN
LOMBARDSIJDE

BREDENE
OOSTENDE

Eenvoudig ontspannen of
actief sporten op het strand

MIDDELKERKE

in jodiumrijke lucht.
NIEUWPOORT
KOKSIJDE
DE PANNE

Duinenwind vakantiepark is
puur natuur, rustig, kindvriendelijk…
kortom een ideale investering in uw gezondheid met
een gegarandeerde meerwaarde.
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HET VISSERSHUIS
Vakantiewoning met 3 slaapkamers op een rustige
ligging in nabijheid van zee en strand
U kiest voor een comfortabele en moderne vakantiewoning met een
woonoppervlakte tussen 85m² en 100m², met 3 of 4 slaapkamers volgens uw
wens.
• Volledig afgewerkte keuken met koelkast, microgolf, keramisch fornuis,
dampkap, vaatwasmachine en opbergkasten
• Badkamer met toilet
• Gastentoilet
• Alle verwarming op gas
• Perfecte isolatie conform de laatste isolatiewetgeving
• Ieder huis staat op een eigen omheind grondstuk
• Berging voor tuinmeubelen, fietsen en klein materiaal
• Ieder huis beschikt over een private parkeerplaats in de nabijheid van het huis
• Mogelijkheid tot afwerking naar keuze
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REEDS GEREALISEERDE VAKANTIEPARKEN
AAN DE BELGISCHE KUST :

REEDS MEER DAN 30 JAAR...

• Duinhoek I & II

De Panne

• Duinendaele I & II

De Panne

• Zeegalm

Middelkerke

• Zeepolder I & II

De Haan

Onze jarenlange ervaring en de kwaliteit van onze vakantiehuizen zijn Uw beste garantie.

• Zeewind I & II

Bredene

• Zeebos

Bredene

Onze ondernemingsfilosofie bestaat uit een vertrouwensvolle band met onze klanten.
We zetten voor u nog even de voordelen van een samenwerking op een rijtje:

• Bos en Duin

Koksijde

• Fabiola Beach Park I & II

Wenduine

• Nieuwendamme

Nieuwpoort

• Haerendycke

Wenduine

• Duinendorp

Oostende

• Mercator

Wenduine

• Duinengolf

Oostduinkerke

Realiseren wij gezellige en familievriendelijke vakantieparken
aan de Belgische kust. Meer dan 3.500 woningen zijn het
mooie resultaat van onze activiteiten.

• buitengewone prijs-kwaliteitsverhouding
• excellente materiaalkeuze
• parking en berging inclusief
• zuidgerichte tuin
• direct kopen aan bouwheer zonder tussenkomst van derden
• duidelijke waardestijging van uw toekomstige eigendom
• combinatie van eigen gebruik en verhuur is mogelijk
• kopen zonder risico sleutel-op-de-deur
• betaling bij sleutelovergave
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MAAK NU UW AFSPRAAK
DUINENWIND LOMBARDSIJDE

www.zeeparken.be

pickles-design.be

Lombardsijdestraat 169-171 in Lombardsijde
Tel. 058/23 14 22
verkoop@zeeparken.be
Bouwheer : BVBA Heyoka, Lagaenestraat 5, 8600 Pervijze

