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Vakantiehuis "Het Terphuisje"

'Dankzij de gezellige inrichting voel je je hier meteen thuis'

Het terphuisje is een vrijstaand vakantiehuisje waar je je dankzij de romantische en knusse inrichting al snel thuis zult
voelen. Vooral de houtkachel ( met voorraad hout) is bij vele gasten geliefd. Het gerestaureerde huisje is te vinden
midden op de terp in het beschermde dorpsgezicht van Ee. Hier rijden bijna geen auto's, dus je kunt er lekker rustig op
het terras in de tuin zitten. Voor kinderen is het al snel vetrouwd om zelf naar de speeltuin om de hoek te lopen. Het
huisje is dan ook ideaal voor gezinnen met jonge kinderen. Ook mensen die slecht ter been zijn kunnen hier terecht,
omdat alle voorzieningen op de begane grond zijn.

Complete inrichting

Bijzonder aan het terphuisje is de complete inrichting, de bedden zijn opgemaakt en de badjassen hangen klaar. Het
enige wat je zelf mee hoeft te nemen is je kleding, toilettas en eventueel een laptop. Wifi is aanwezig. Maar ook
speelgoed (voor binnen en buiten) , dvd's, lectuur en de basis benodigheden (van een aansteker tot filterzakjes) zijn in
dit huisje te vinden. Als vakantieganger wordt je volledig ontzorgt. De auto kun je parkeren op de oprit naast het huisje
en de fietsen kun je stallen in de garage. Het is ook mogelijk om fietsen te huren, eventueel met kinderzitje of fietskar.(
mits beschikbaar)

{gallery}terphuisje{/gallery}

Indeling:

. De begane grond heeft een hal, toilet, een slaapkamer met een tweepersoonsbed en een badkamer met wastafel en
douche.

. De woonkamer ( met cv en houtkachel) beschikt over een tv met dvd speler en lectuur. Een open keuken met een 4-pits
gasstel, koelkast en combi-magnetron.

https://www.degastenkamer.nl

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 11 December, 2018, 05:11

De Gastenkamer - Bed en breakfast, appartementen en vakantiehuisjes huren dicht bij de Waddenzee en het Lauwersmeer

. Op de eerste verdieping is een overloop en een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden. Ook is hier een kast met
heel veel speelgoed.

. Voor onze jongste gasten is er op verzoek een kinderbed,-stoel en -bad.

. In de bijkeuken is er een wasmachine en droogrek en op verzoek kan hier nog een vijfde (kinder)bed worden
bijgeplaatst.

.Prive parkeerplaats voor onze gasten.
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