
 

                                                                     
 

Ferienhaus Magdalena 

 

Accommodatie Type: 

Vakantiehuis Magdalena is een in 1889 gebouwde boerderij, die nu volledig gerenoveerd is. De accommodatie heeft 

2 verdiepingen, is 129m² groot en geschikt voor 6 personen. Het vrijstaande vakantiehuis staat in een van de 

zonnigste regio's van Duitsland en is ideaal voor familievakanties. 

 

Inrichting: 

Op de bovenste verdieping zijn er 3 aparte slaapkamers met elk twee bedden. In twee kamers zijn elk een 

tweepersoonsbed en in de derde slaapkamer staan twee eenpersoonsbedden. Indien nodig is een extra bed mogelijk  

en wordt een kinderbedje gratis geplaatst. Verder is er boven een badkamer met douche, toilet en föhn. Op de begane 

grond is de woonkamer met een tv, dvd-speler, radio en cd-speler, een eetkamer, een hal, een keuken, een toilet met 

fonteintje en een boerenkelder. De keuken is volledig uitgerust en heeft een koelkast met vriezer, fornuis met 

keramische kookplaat, vaatwasser, koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster en een magnetron. Ook is er een 

aparte tuin met tuinmeubilair (tafel en zes stoelen, parasol) en een barbecue. In de tuin is er een schuur met een 

kinderfiets, een vouwfiets en twee damesfietsen beschikbaar voor uw gebruik. Een grote speeltuin ligt op ongeveer 

400 meter. Voor auto's zijn drie parkeerplaatsen beschikbaar bij het huis. 

 

Ligging: 

Het vakantiehuis Magdalena is rustig, maar toch centraal gelegen, in het centrum van het dorp, aan een stille straat. 

 

Omgeving en Bezienswaardigheden: 

In de omgeving kunt u zwemmen, watersporten, fietsen, wandelen, paardrijden en een rondvlucht en boottocht 

maken. Niet ver van van ons vandaan zijn de Königshainer bergen en de pittoreske stadjes Bautzen, Bad Muskau, 

Görlitz, Niesky en Zittau. In Horka zelf is er een bakker, een kleine supermarkt, een boerderijwinkel die groenten, 

fruit en planten verkoopt, twee bloemenwinkels, één met een postkantoor en kiosk, een kinderdagverblijf, een kapper 

een huisarts, een tandarts en twee restaurants die regionale gerechten serveren.  

 

Prijzen: 

Voor een verblijf van 14 nachten met zes personen kost het vakantiehuis slechts € 720. Deze prijs is inclusief de 

eindschoonmaak, beddengoed en handdoeken. Op onze website vindt u een gedetailleerde prijslijst. 

 

Contactinformatie: 

Ferienhaus Magdalena - Familie Manthey 

Am Gemeindeamt 9 - D-02923 Horka 

Telefoonnummer: +49-30941-4025 

Internet: http://www.manthey-horka.de/ 

Emailadres: fewo@manthey-horka.de 

Helaas spreken en schrijven wij alleen Duits! 
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