Vakantiewoning: 't Groene Stulpje
Algemeen
Type woning:

Vakantiehuis / gîte

Naam:

't Groene Stulpje

Plaats:

Boijl

Streek:

Friesland

Land:

Nederland

Aantal personen:

1-5

Slaapkamers:

3

Stad dichtbij:

Drachten

Beschrijving & indeling
Rustig gelegen, sfeervolle vakantiewoning op een kleinschalig vakantiepark op de grens van het Drents-Friese
Wold in Boijl. Gratis Internet! Grote tuin rondom de woning; aan achterzijde en voorzijde 2 zonnige terrassen. In
de woning vindt u op de begane grond een gezellige woonkamer, open keuken, badkamer en slaapkamer voor
twee personen. Boven een zeer ruime slaapkamer met lits-jumeaux en vide waarop een extra opklapbed te
plaatsen is. Er is ook een kinderbedje, badje en kinderstoel aanwezig.
In de volledig uitgeruste keuken staan een koelkast, kookplaat, waterkoker en koffiezetapparaat. Daarnaast zijn
een wasmachine en magnetron aanwezig.
Vanzelfsprekend zijn er voldoende tuinstoelen, tafel en een barbecue om van te genieten tijdens zomerse
dagen....

Omgeving & activiteiten
In het dorpje Boijl is een geweldige verwen-sauna en een gasterij 't Builtje voor eenvoudige, eerlijke
maaltijden. In de vele toeristische Friese en Drentse plaatsjes in de buurt vindt u het nodige vertier: Appelscha,
Diever en Dwingeloo.
Benodigde boodschappen kunt u doen in Noordwolde (5 km.)
Op het parkje is een kleine speeltuin, ponyweide en klein spetterbadje voor de jongste gasten.
Het Drents-Friese Wold is één van Noord Nederland's mooiste natuurgebieden waar u volop kunt fietsen
of wandelen. In Appelscha is een golfbaan bij de Hilderberg.

Prijzen & periodes
t Groene Stulpje is het hele jaar beschikbaar. Onze tarieven zijn inclusief gas, water en elektriciteit verbruik. U
neemt zelf uw linnengoed mee. Dekbedden, moltons en kussens zijn aanwezig.
De eindschoonmaak verzorgt u bij voorkeur zelf, maar kan ook door ons voor u geregeld worden Tarief 50 euro.
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Vakantiewoning: 't Groene Stulpje
Periode

Prijs/week

Laagseizoen

350

Tussenseizoen

425

Hoogseizoen

495

Informatie & boekingen
Voor meer informatie & boekingen kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon:

Slofstra, Johan

Talen:

Nederlands - Engels - Duits

Telefoon:

0031651999426 of 0031621397337

Website:

http://www.vakantiestulpje.nl

Foto's
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