Rietweg 84
8219PV Lelystad

Te koop aangeboden
Recreatiebungalow nr. D 182
Vraagprijs:
€ 38.900,-

Alle recreatiebungalows zijn van steen, hebben een vloeroppervlakte van
49 m2, hebben dezelfde vorm en hebben TV aansluiting.
Gas licht en water gaan via een meter.
Laat je verrassen door deze fantastische vereniging met vele activiteiten voor
jong en oud, in een natuurschone omgeving, waar je in kalmte een heerlijk
boek kunt lezen op uw terras, de kinderen klimmen en klauteren in de
speeltuin of naar de kantine gaan voor een babbeltje met de buren met een
verfrissend drankje in uw hand. Het betreft een vrijstaande bungalow van
49m2 omgeven door een groen natuurgebied. De bungalow is in een redelijk
oude staat en de fundering is aan de achterkant verzakt. Van binnen is de
bungalow zo goed als kaal. Voor de klusser is dit een leuk project waarbij je je
bungalow in volledige eigen smaak en stijl kan indelen en inrichten. Aan de
achterkant bevindt zich een grote tuin die doorloopt tot aan de bosrand en zeer
privé gelegen ligt. Het bungalowpark is autovrij zodat de kinderen lekker rond
kunnen rennen en u de geur van natuur kunt opsnuiven. Wees gerust! Op het
parkeerterrein bevindt zich een eigen parkeerplaats om uw auto te stallen.
Bungalowpark KVM is gelegen in het Laserbos in Lelystad. Je rijdt hier naar
toe en komt in een groen landschap terecht waardoor de dagelijkse
bezigheden vervagen en bijna bij aankomst weet je… Ik heb vakantie! Het
bungalowpark is voorzien van een fitnessruimte, een voetbalveld, een
tennisbaan, een beach-volleybalveld en voor de kinderen een grote speeltuin.
Op loopafstand van het Larserbos liggen een aantal grote bosmeren met
stranden, waar je kan vissen en heerlijk kan gaan varen. Het Larserbos heeft
uitgebreide routes van wandel- en fietspaden. Daarnaast worden er veel
activiteiten georganiseerd zoals bingo’s, kaartavonden en uiteraard kan je een
dansje wagen op de legendarische feestavonden van KVM. Wilt u er een
dagje tussenuit, nou dat kan! In de buurt kunt je naar het Dolfinarium in
Harderwijk en voor meer actie kunt je naar Walibi in Biddinghuizen. Oftewel je
zal je hier niet snel vervelen. Let op, huisdieren zijn niet toegestaan op het
park. Bij een vereniging horen natuurlijk ook de bijbehorende werkdiensten. Je
kunt kiezen om in de kantine (achter de bar of de snackbar) te staan (en ik kan
u vertellen dit is een feestelijk beleving), of als je liever met je handen aan de
slag gaat kunt je ervoor kiezen om te helpen bij het onderhoud van het park.
De werkbeurten zijn enkele keren per jaar en dit zijn de mooie momenten om
de buren te leren kennen en bij te kletsen. Ben je opzoek naar een
recreatiebungalow waar je 364 dagen per jaar mag vertoeven, tegen lage
maandelijkse kosten, waar je lekker in kan klussen, opzoek bent naar
ontspanning en/of activiteiten en de gezelligheid van dit park en mensen wilt
ervaren …? Zoek dan niet verder! Wordt deze fijne plek binnenkort van jou?

Contact en bezichtigingafspraak:
A. Koek
06-46487657 of 038-3319203

e-mail: secretariaat@bungalowpark-kvm.nl
www.bungalowpark-kvm.info

