Welkom in Hindeloopen.

Het mooiste Friese Elfstedenstadje met een rijke historie,
een uniek stadsbeeld, een eigen
taal, een eigen klederdracht,
de beroemde Hindelooper
schilderkunst en het eerste
Friese Schaatsmuseum.
Direct aan het IJsselmeer
gelegen, met watersport en vertier
in en om de oude haven. Gezellige
horeca, voor elk wat wils.
Cultuur, natuur, recreatie en vooral
veel plezier!
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vakantiehuis
Hindeloopen
‘t Oost 16
8713JP Hindeloopen
tel. 06 14407971
email info@hetverwendenesthindeloopen.nl

vakantiehuis Het Verwende Nest

www.hetverwendenesthindeloopen.nl

Vakantiehuis Hindeloopen
-Het Verwende Nest-

Bijzonder, sfeervol en comfortabel

tot 4 personen

Daar bij de haven.......staat het oude
Hindelooper huisje, dat is omgetoverd tot
een prachtig gerenoveerd vakantiehuis.
Het is heel bijzonder ingericht en van alle
moderne gemakken voorzien.
Het huis kijkt uit op de oude haven, waar
het ‘s zomers een komen en gaan is van
van boten en varensgasten. De rustieke
havenmuur is een gewilde ontmoetingsplek
voor inwoners van Hindeloopen en
toeristen. Ook ‘s winters is het goed toeven
in het huis. De cv houdt het er behaaglijk
warm en met een beetje geluk zorgen
sneeuw en ijs voor bijzondere vergezichten
over het IJsselmeer.

Back to basic, natuurlijke materialen,
sobere chic. Dat is hoe de exclusieve
sfeer van het huis het best beschreven
kan worden. Het huis is gerenoveerd met
behoud van de originele elementen.
Op de begane grond bevinden zich de
woonkamer, eetkamer en keuken.
Zachte banken en schapenvachten nodigen
uit om te ontspannen. Aan de grote eettafel
met comfortabele stoelen is het fijn lang
(na)tafelen. In de compacte en prima
ingerichte keuken kan lekker worden
gekookt. Het mooie servies maakt van elke
maaltijd een feest.
In het souterrain bevindt zich een luxe
badkamer met een stortdouche.
Er staan een wasmachine en een droger.
Boven zijn twee ruime tweepersoons
slaapkamers met gerieflijke boxspringbedden. Eén van de kamers heeft een
extra wasgelegenheid.
Op het dakterras, grenzend aan de keuken,
kan heerlijk beschut van de zon worden
genoten.

Voor vakantie, weekend of midweek, kijk op onze website www.hetverwendenesthindeloopen.nl

