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venster sluiten

Denk aan het milieu. Denk na voor je print!
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Dat het in de Ardennen bulkt van de smaakvol
ingerichte woningen is ook het VT4programma 'Huizenjacht' niet ontgaan. Maar
liefst vier woningen die je kunt huren bij
Ardennes-Etape, waren onlangs al te
bewonderen. We stellen ze graag aan je voor,
met de woorden die ook werden gebruikt in
het programma. Op jacht naar een een
prachtig huis? Hier zijn vier schitterende
exemplaren!
Dit appartement biedt een grandioos uitzicht over

1. Op huizenjacht in Spa
"Een modern appartement in Spa met als
absoluut pluspunt: een uitzicht over het meer
en de stad Spa. Het appartement bestaat
sinds 1970 maar werd in 2007 nog
gerenoveerd. Wanneer het wat killer wordt in
de winter, biedt de open haard de nodige
warmte. Goed uitgeruste moderne keuken
met alle comfort."

het meer en de stad Spa.

2. Op huizenjacht in de Hogen Venen
"In het 18de-eeuwse dorpje Thirimont, in het
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uiterste oosten van de Hoge Venen, vind je
deze robuuste en rustieke chalet met een
aparte sfeer. 9 ha inclusief privévallei met
eigen zwemvijver en een terras met
barbecue. In een bijgebouw bevindt zich de
sauna met relaxruimte. Massieve,
bombastische inrichting maar toch een
uiterst smaakvol interieur met veel aandacht
voor charme en luxe. De grote open haard in
de living en de houten bar met biertap zijn
zeer geliefd bij vele vakantiegangers. De
keuken is ideaal voor hobbykoks, sfeervol en
zeer goed uitgerust. 2 van de 6 rustieke en
smaakvolle slaapkamers hebben hun eigen
salon. Elke slaapkamer heeft zijn eigen
badkamer. De wastafels zijn erg ruim en hun
aparte architectuur maken er ware

Dit appartement w erd recent gerenoveerd

eyecatchers van."
3. Op huizenjacht in Huy
"Je valt er letterlijk met de deur in huis, want
deze molen heeft geen inkomhal. De ruime
open keuken bezit alle moderne technieken
en comfort. De open leefruimte is verrassend
ruim en licht, al neemt de trap wel de nodige

Een rustieke chalet met een aparte sfeer in
Thirimont

ruimte in. De slaapkamers zijn knus en
charmevol en bieden een uitzicht over de
omliggende velden. De bovenste ruimte is de
zitkamer en tevens speelruimte met het
mooiste uitzicht. Unieke
molenvakantiewoning voor 3 tot 4 personen."
4. Op huizenjacht in Malmedy
"Wellness-villa in Ligneuville bij Malmedy met
panoramisch uitzicht: strakke en moderne
woning met vele
ontspanningsmogelijkheden. Tegen een
heuvel aangebouwd met een uiterst luxueuze
kelderverdieping die uitgeeft op de tuin. Ruim

Deze robuuste chalet in de Hoge Venen beschikt
over een sauna en relaxruimte.

binnenzwembad dat uitkijkt op een houten
terras en een buitensauna. Moderne en
strakke inrichting van de leefruimte. Behoefte
aan gezelligheid? Daar zorgt de
inbouwgashaard voor!"
Bij Ardennes-Etape vindt iedereen de
vakantiewoning naar zijn smaak! Surf naar
www.ardennes-etape.com.
Een verrassend moderne en knusse molen vind je
in Huy.
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Een prachtige w ellness-villa in Ligneuville bij
Malmedy

Deze w oning in Ligneuville biedt vele
ontspanningsmogelijkheden.
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