“Kakebien”

ALGEMENE INFORMATIE
Met deze folder willen wij u laten zien welke
mogelijkheden er bij ons zijn om uw vakantie
op Ameland door te brengen.
Wij bieden u drie vakantiewoningen en een 2persoons appartement. Alles bevindt zich op één
terrein met eigen parkeer- en speelruimte. Ideaal
voor familieactiviteiten. Onze accommodaties liggen
aan de rand van het dorp aan de weg naar het
strand (± 15 minuten lopen). Alle winkels zijn
aanwezig in de directe omgeving.
In het hoogseizoen worden de huisjes ‘Kakebien’ en
‘Pirolie’ verhuurd van zaterdag tot zaterdag. Het
huisje ‘Tineke’ en het appartement ‘Ma-Ri’ worden in
het hoogseizoen verhuurd van vrijdag tot vrijdag.
Buiten het hoogseizoen is verhuur van weekenden
en midweken ook mogelijk. De wisseldagen zijn
daardoor buiten het hoogseizoen altijd op vrijdag.

VAKANTIEWONINGEN
In alle woningen is aanwezig: warm- en koud water,
koken op gas, centrale verwarming, koelkast,
stofzuiger, magnetron, koffiezetapparaat, radio,
televisie en gratis internet. Alle bedden zijn voorzien
van dekbedden. Alleen het linnengoed moet u zelf
meenemen. Elk huisje heeft een eigen terras/zitje
met meubilair.

Pirolie
Op de begane grond vindt u een woonkamer met
open keuken, een badkamer met douche, toilet en
wastafel en één slaapkamer met een 2-persoons
bed en een wastafel. Op de eerste verdieping
bevinden zich twee kamers met elk twee 1-persoons
bedden.

“Pirolie”

Tineke
Het huisje is als volgt ingedeeld: een woonkamer,
een keuken, een badkamer met douche, toilet en
wastafel en drie slaapkamers. Twee slaapkamers
zijn voorzien van twee 1-persoons bedden en de
derde van een stapelbed. In twee slaapkamers is
een wastafel aanwezig. Alle ruimtes bevinden zich
op de begane grond.

ONZE VAKANTIEWONINGEN:
Kakebien
Op de begane grond vindt u de woonkamer, de hal,
de keuken, de bijkeuken en een badkamer met
douche, toilet en wastafel. Op de eerste verdieping
vindt u drie slaapkamers en een overloop met
wastafel. Twee slaapkamers zijn voorzien van een
2-persoons bed en de derde met twee 1-persoons
bedden.

“Tineke”

2-PERSOONS APPARTEMENT

MEER INFORMATIE

Wij bieden u het ruime 2-persoons appartement
‘Ma-Ri’. Het appartement is als volgt ingedeeld:
Woonkamer, keuken, badkamer met douche en
wastafel, toilet en een slaapkamer. De slaapkamer
is voorzien van twee 1-persoons bedden (bijplaatsen van een kinderbedje is mogelijk). Alle
ruimtes bevinden zich op de begane grond.

Bezoek voor meer informatie onze website:
www.wijnbergvakantieverblijven.nl
“Ma-Ri”

Op deze website vindt u onder andere:

In het appartement is aanwezig: Warm en koud
water, koken op gas, centrale verwarming, koelkast,
stofzuiger,
koffiezetapparaat,
waterkoker,
magnetron, radio, televisie en gratis internet. De
bedden zijn voorzien van dekbedden, bedlinnen
inbegrepen.








FACILITEITEN EN SERVICE












Een zonneterras met barbecue
Wasserette met muntautomaten
Diverse speelattributen
Eigen parkeer- en speelruimte
Bolderkar te huur
Lakenpakketten huren
Keuken- en handdoekpakketten huren
Kindermeubilair aanwezig
Bemiddeling bij het huren van een fiets
Gratis internet in alle accommodaties

Wijnberg Vakantieverblijven Ameland
J. Wijnberg – v/d Meulen
Oranjeweg 5, 9161 CA Hollum Ameland
Tel. (0519) 55 44 34
Email: info@wijnbergvakantieverblijven.nl
Website: www.wijnbergvakantieverblijven.nl

Alle informatie over onze vakantieverblijven
Al onze tarieven overzichtelijk op een rij
Een weekoverzicht met alle vrije data
Handige links naar pagina’s over Ameland
Een duidelijke routebeschrijving
Documenten om te downloaden.

