Info brochure 2022-2023
Vakantiehuis Maison -Indi I & DeLuxe II gelegen te 6661 Mont Houffalize, vlakbij Achouffe
- Prijzen op pag. 4

Vakantiehuis Maison-indi I&II bestaat uit 2 delen die gecombineerd of apart te huur zijn, allemaal in 1 gebouw!
Maison-indi I en Maison-indi II (prijzen en mogelijkheden staan na de beschrijvingen op p 4)
Binnenkoer is altijd privé voor de huurders, indien u bv alleen Maison-indi I huurt zijn er geen andere huurders
waarmee u binnenkoer of andere gedeeltes van het huis moet delen! Deel II blijft dan leeg !!
Wij verzorgen indien gewenst ook ontbijt op de gewenste uren die de huurder kiest.
Lunch kan ook in combinatie met wandeling of gps dropping onderweg georganiseerd worden.
Prijzen op aanvraag en naargelang budget te bespreken.
U kan ook gratis gebruik maken van onze Garmin etrex gps toestellen met stafkaarten en vele routes in
voorgeprogrammeerd……en met makkelijke simpele gebruikershandleiding (meer info onderaan).

Maison-indi I – max 9p
(extra bijzet-bed met volwaardige matras beschikbaar voor eventueel extra persoon)
GLV :
living met salon-wifi-digitale tv-pelletkachel met veiligheidsscherm voor kinderen en honden.
Volledig ingerichte keuken met : bergruimte met toilet, grote koelkast/diepvries-drankenfrigo-afwasmachine met
afwastabletten-hete lucht/grill oven-microwave-waterkoker-blender-standaard koffiezet-senseo-broodroosterassortiment kruiden-keukenhanddoeken.
Terras/binnenkoer 200m² volledig omheind met tafel 16p, buitentoog, “Bar Indi”, bbq, terrasverwarmer,
houtkachel, vuurschaal, vuurkorf, overdekte zithoek met kussens, grote buitenbank…….
1e ETAGE :
2 slpk met 2 eenpersoons bedden ( 1 kamer heeft 2 boxsprings die tegen elkaar kunnen gezet), 2 x toilet,
2 x badkamer.
(1 badkamer met 1x bad & 1x douche - 1 lavabo en 1 badkamer met 1x dubbel douche 2p - 2x lavabo).
2e ETAGE :
2 slpk ( 1 kamer met 2 eenpersoons bedden en 1 kamer met 3 eenpersoons bedden en extra logeerbed ).
Totaal dus slaapplaats voor 10 personen mogelijk
Bad en bedlinnen (opgemaakte bedden) huren ook mogelijk.
Veiligheidshekje kinderen boven aan trap aanwezig.
Trip Trap kinderstoel en hoog kinderkrukje beschikbaar.
Babybedje beschikbaar - kleine bench, medium en xxl bench beschikbaar.
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Bar-indi
U kan onze overdekte buiten-bar indi indien gewenst ook huren met gevulde frigo
(u betaald wat er gedronken is, zie prijzen p 4)
Ideaal om s avonds gezellig samen te zitten, niet meer te moeten rijden en te genieten van een drankje…….
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Maison-indi II Deluxe – max 6p / 3 slpk)

U kan ook maison-indi II Deluxe bij huren.
Dit luxe gedeelte ligt ook in hetzelfde huis en sluit aan op deel I en bar indi.
GLV :
Ingang langs deur op binnenkoer.
Inkomhal
Trap naar 1e etage met hekje.
1e ETAGE :
Ruime living 50m² met salon en eettafel – wifi – digitale tv.
Volledig ingerichte keuken.
3 slaapkamers met telkens 2p bed 180cm
Badkamer met inloopdouche en lavabo.
In deze badkamer kan een mobiele houten wand opengezet worden
waardoor u een doorgang krijgt naar extra douche en één van de 2 badkamers van maison-indi I.
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PRIJZEN :
Beschikbaarheid : https://maison-indi.be/beschikbaarheid-prijzen.html
Prijzen zijn inclusief gebruik kruiden keuken, keukenrol, keukenhanddoeken, tabletten afwasmachine,
afwasmiddel, handzeep, toiletpapier, verbruik water.
Verbruik elektriciteit gerekend aan € 0.50/kWh – Pellets € 10/zak – stookhout € 12.50/zak
Maison-indi I max 9p
Prijzen weekend - vrijdag namiddag tot zondag 17h00
(*niet geldig tijdens vakantieperiode) € 550 + € 95 eindschoonmaak + eenmalig € 25 voor hond(en)
Prijzen midweek - maandag 14h00 tot vrijdag 11h00 - 4 nachten
(*niet geldig tijdens vakantieperiode) € 550 + € 95 eindschoonmaak + eenmalig € 25 voor hond(en)
Prijzen vakantieperiode € 325 per nacht met een minimum van 3 nachten boeken
Borg € 250 (verbruik elektriciteit en pellets naderhand verrekend langs borg)
Verbruik pellets € 10/zak 15kg
Verbruik elektriciteit € 0.75/kWh
Verbruik water inbegrepen
Maison-indi II max 6p (kan bijgehuurd worden met deel 1
Prijzen weekend - vrijdag namiddag tot zondag 17h00
(*niet geldig tijdens vakantieperiode) € 425 + € 95 eindschoonmaak
Prijzen midweek - maandag 14h00 tot vrijdag 11h00 - 4 nachten
(*niet geldig tijdens vakantieperiode) € 425 + € 95 eindschoonmaak
Prijzen vakantieperiode € 275 per nacht met een minimum van 3 nachten boeken
Borg € 250 (verbruik elektriciteit en pellets naderhand verrekend langs borg)
Verbruik pellets € 10/zak 15kg
Verbruik elektriciteit € 0.75/kWh
Verbruik water inbegrepen
Hond(en) in deel II deluxe niet toegelaten, wel in deel I
Bedlinnen : opgemaakte bedden € 15 pp en € 7.5 pp klaargelegd (indien u zelf lakens mee brengt betaald u een
borg extra van € 15pp die u terugkrijgt als de bedden/beschermhoes en kussens niet beslapen zijn geweest
zonder overtrek)
Badlinnen : 1x grote handdoek, 1x standaard handdoek en 1x washandje € 7.5 pp
Bar-indi
Prijzen drank aanwezig in bar-indi (self service) : vraag onze pdf file “Catering” langs mail.
Wat gedronken is zal langs borg afgerekend worden.
Of wij vullen de koelkast volgens je wens en afspraken.
Indien u nog vragen heeft kan u ons steeds contacteren op
ardennen@dizzyadventure.com of +32 (0) 495339220
GARMIN ETREX GPS TOESTELLEN
U kan 1 tot 4 toestellen reserveren.
Op deze toestellen vind u alle tracks van de omgeving.
U krijgt er ook alle kaarten bij waar je alle wandelingen uitgeprint op kaart kan zien, met alle nodige info, afstanden
en hoogte diagram van de wandeling.
We beschikken over Garmin Etrex type 20 toestellen met stafkaart geprogrammeerd.
Na een korte briefing hoe de toestellen werken (eenvoudige bediening) kan u zelf op pad!
Tussenstop met lunch ook mogelijk op aanvraag.
Prijs € 10 per toestel voor gebruik tijdens heel je verblijf.
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Routebeschrijving naar Maison indi I en II :
E 25 afrit 51 afrijden/Naar rechts 800m volgen benzine station voorbij rijden
Aan 2 houten kabouters en frituur links in richting Achouffe
1 km volgen en eerste huis links is Maison-indi, nr 3

