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Vakantiehuis huren bij de waddenzee en het lauwersmeer

Bed & Breakfast in De Gastenkamer

Verwend worden en toch doen alsof u thuis bent in onze comfortabele appartementen Eb of Vloed, in het gerestaureerde
Terphuisje
of in het authentieke Gastenhuisje. De gastenkamer is sinds 2008 bekroond met de 5 tulpen, het hoogst haalbare, van
de bed and breakfast stichting.

Genieten van rust, ruimte en nostalgie

De Gastenkamer, in het prachtige terpdorp Ee, ligt op 20 minuten rijden van de veerboten naar Schiermonnikoog en
Ameland. Bovendien ligt Ee vlak bij de mooiste plekken om vogels te kijken in het Nationaal Park Lauwersmeer. In de
omgeving kunt u heerlijk fietsen, wandelen, golfen en sloep varen.
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In Dokkum, vlakbij Ee, is het gezellig winkelen en u kunt er heerlijk uit eten gaan. Natuurlijk kunt u ook zelf koken als u
dat prettiger vindt. Alle voorzieningen zijn aanwezig.

Voor kleine groepen

Omdat de vier accomodaties vlakbij elkaar liggen, is het mogelijk om het Gastenhuisje, het Terphuisje en de
appartementen Eb en Vloed samen te huren voor bijvoorbeeld familiebijeenkomsten of kleine groepen.

Vanaf april 2017 zijn bij de gastenkamer mooie reddingsloepen te huur geschikt voor 2 t/m 8 personen per sloep,
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vaarbewijs niet nodig. Kijk voor info op onze website of stuur ons een email, gasten hebben speciaal tarief.

NIEUW: vanaf 26 januari t/m 31 december 2018 kunnen gasten die bij ons logeren GRATIS gebruik maken van de trein
en bus van Arriva in onze provincie Friesland met als extra de treinverbinding naar Groningen. Treintraject : LeeuwardenStavoren, Leeuwarden-Harlingen Haven en Leeuwarden-Groningen en alle bussen van Arriva. (1 gratis dagkaart per
gast per dag)

Extra's voor onze gasten: per boeking / per accommodatie krijgt u 1 cadeaubon van onze woonwinkel country and
classic interieur!

Kijk op onze facebook pagina van de gastenkamer voor het laatste nieuws, klik op : vind ik leuk en op delen, en maak
kans op een geheel verzorgd weekend bij de gastenkamer !
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