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Vakantiehuis "Het Gastenhuisje"

'Even teruggaan in de tijd en toch genieten van comfort'

Dit authentieke gastenhuisje ademt de sfeer van vroeger, maar heeft de luxe en comfort van nu. Het is in 2008 met oude
bouwmaterialen nieuw gebouwd. De smaakvolle inrichting is een beleving op zich. Er is genoeg om naar te kijken en het
mooie is: de meubelen - gemaakt door de meubelmaker uit het dorp - zijn te koop of te bestellen in onze woonwinkel (zie
www.countryandclassic.nl). Het huisje is van alle gemakken voorzien, zoals moderne inbouwapparatuur in de keuken en
een wasmachine, droger en vriezer in de bijkeuken. De bedden zijn opgemaakt en de badjassen hangen klaar.

Heerlijk ontspannen

Bijzonder aan dit huisje is ook de stoomdouche, waar je heerlijk kunt ontspannen na een dag uitwaaien op het Wad. Bij
mooi weer kun je op het terras een drankje nemen. Vergeet vooral niet een rondje om de kerk te wandelen door het
beschermde dorpsgezicht. Kinderen kunnen zich ondertussen uitleven in de nabijgelegen speeltuin. Ook in het huisje
zullen de kinderen zich vermaken, want er is genoeg speelgoed voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
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Indeling:

. Op de begane grond is een hal, toilet, woonkamer met tv en dvd / cd-speler, wifi, ontspannende lectuur, dvd's en veel
speelgoed/spelletjes voor de kinderen. Je hoeft behalve je kleding, toilettas en laptop dus niets mee te nemen. Overal is
aan gedacht, van de filterzakjes in de keuken tot aan de paraplu in de hal.

. De keuken is voorzien van een 6-pits fornuis met grote oven, vaatwasser, magnetron en koelkast.
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. In de bijkeuken is een wasmachine, droger en vriezer.

. Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers, 1 met een tweepersoonsbed ( evt. ook een 2 x 1 persoons van te
maken) en 1 met twee eenpersoonsbedden. Indien gewenst kan hier een extra (kinder) bed bij geplaatst worden. De
bedden zijn allemaal voorzien van elektrische verstelbare lattenbodems.

. De badkamer is voorzien van een stoomdouchecabine met turkse sauna (= natte sauna), rug-jets, stortdouche,
voetmassage en muziek.

. Prive parkeerplaats voor onze gasten.
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