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Appartement "Eb"

'Verwend worden en toch voldoende privacy'

Hou je van modern en chique? Dan past appartement Eb bij jou. Je kunt hier verwend worden als in een bed & breakfast
en toch helemaal je eigen gang gaan. Privacy staat hoog in het vaandel. Zo heb je bij dit appartement van 50 m2- dat op
de begane grond is gevestigd- een prive terras met een glazen kas, waar het ook heerlijk vertoeven is bij koud of
regenachtig weer. Je kunt het appartement boeken met of zonder ontbijt. In de kitchenette met kookgelegenheid,
koelkast en combi magnetron kun je er ook voor kiezen om zelf te koken. Leuke bijkomstigheid: alle basis benodigheden
zijn in het appartement aanwezig de bedden zijn opgemaakt en de badjassen hangen klaar.
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Van alle gemakken voorzien

Blikvanger in dit appartement is de grote wereldkaart met verlichting aan het plafond. Vanuit je bed ligt de wereld letterlijk
aan je voeten. Uniek is ook de badkamer met stortdouche waarbij het voelt alsof je tussen de rietkragen staat. De grote
3D TV is in dit appartement moeilijk te missen. Tussen de vele dvd's die in de kast te vinden zijn zit vast nog wel een
leuke film die je niet gezien hebt. Bij mooi weer is er buiten genoeg vertier, zo is er een mooie waddentour route te
vinden in het beschermde dorpsgezicht.

Indeling:

&bull; In dit appartement is alles te vinden op de begane grond. De kitchenette is voorzien van een kookgelegenheid,
koelkast en combi-magnetron. Verder is er een eethoek voor 4 personen, een comfortabel zitgedeelte met TV, DVD/CDspeler,audio set en wifi voor gebruik van eigen laptop.

. In dit appartement is een tweepersoons boxspringbed en er is een mogelijkheid om een derde bed bij te plaatsen.
Daarnaast is het plaatsen van een campingbed voor onze jongste gasten op verzoek altijd mogelijk.
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. Het appartement is verder voorzien van een bijzondere badkamer met een stortdouche, een apart toilet,
vloerverwarming, heteluchtverwarming en airco.

. Prive parkeerplaats voor onze gasten.
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