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Appartement "Vloed"

' Appartement met wellness'

Het ruime appartement 'Vloed' ( 100m2 ) bevindt zich op de eerste etage van de gastenkamer en heeft een eigen
ingang. Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Tegelijkertijd kun je ervoor kiezen om verwend te worden als in een
bed & breakfast. Zo kun je het appartement boeken met of zonder ontbijt. In het gezellig ingerichte appartement is het
ook mogelijk om zelf te koken, zodat je in principe de deur niet uit hoeft. Alle basis benodigheden zijn al in het
appartement aanwezig, de bedden zijn opgemaakt en de badjassen hangen klaar, dus het enige wat je mee hoeft te
nemen zijn je kleding, toilettas en ( eventueel) een laptop.
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Kindvriendelijk

Dit appartement is geschikt t/m 5 personen, ideaal voor gezinnen met kinderen. Vooral de vide met tweepersoonsbed
valt bij veel kinderen in de smaak. Bijzonder is ook de badkamer met een dubbele zonnebank en een stoomdouche
cabine voorzien van turkse sauna ( = natte sauna) rug-jets, stortdouche, voetmassage en muziek. Wanneer je vanuit de
comfortabele zitkamer door het raam kijkt zie je ons prachtige beschermde dorpsgezicht, waar je heerlijk kunt wandelen.
Het appartement is voorzien van een airco, maar bij warm weer kun je er ook voor kiezen om lekker in de tuin te zitten.
Kinderen kunnen hier gebruik maken van het speeltoestel, trampoline en zandbak en natuurlijk uitwijken naar de
nabijgelegen speeltuin in het dorp.

Indeling:

. Dit appartement bevindt zich op de eerste verdieping boven mijn woonwinkel en is voorzien van een kitchenette met
kookgelegenheid, koelkast en combi magnetron. Verder is er een zespersoons eethoek.

. In de comfortabele zitkamer is een TV aanwezig met DVD-en stereo set. Ook is er wifi zodat je gebruik kunt maken van
je eigen laptop.
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. In de hoek van het appartement is een tweepersoonsbed (180 x 200 cm) en een kinderbed, ook op de vide kunnen
twee personen slapen. (kan afgesloten worden met een kinderhekje)

. In de badkamer is een dubbele zonnebank, stoomdouche en nog een apart toilet op de overloop.

.Het appartement heeft een kindvriendelijke inrichting en op verzoek kan een kinderbed,-stoel en -bad worden geleverd.
Er is veel speelgoed aanwezig.

.Zowel centrale verwarming en airco aanwezig.

. Prive parkeerplaats voor onze gasten.
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