Boshuisje en Landhoeve vakantiehuisje

Het Boshuisje en het Landhoeve vakantiehuisjes zijn gelegen in een prachtig rustig gebied. Er
zijn voldoende speelgelegenheden voor kinderen (eenvoudige speeltuin, eitjes rapen bij de
kippen, trampoline). U mag gratis groenten, fruit, eetbare bloemen en kruiden oogsten om
tijdens uw vakantie mee te koken, voor zover beschikbaar. De natuur is prachtig, er zijn veel
herten, bevers en vossen en zeldzame planten in de omgeving .

Inrichting Landhoeve vakantiehuisje - max. 5 personen

Woonkamer zeer ruim met een landelijke open keuken met openslaande tuindeuren die
uitkijken op de Historische Groentehof. Met televisie en twee heerlijke wegdroombanken.
Keuken met koelkast, oven en gaspitten, koffiezetter, waterkoker, broodrooster, tosti-apparaat,
staafmixer en serviesgoed. Badkamer is met douchecabine, toilet en wastafel. Er is een
slaapkamer met een tweepersoonsbed (2 eenpersoons matrassen) met luxe matrassen en
elektrisch verstelbaar bed. Een andere slaapgelegenheid is boven op een “overloop”. Daar
staan drie eenpersoons bedden. Alle ruimtes zijn voorzien van centrale verwarming. U neemt
zelf het linnengoed mee: dekbedoverktrek (alles 1-persoons), kussensloop en hoeslaken voor
matras. Dekbedden en kussens zijn aanwezig. Naast het huisje is een grasveld om heerlijk te
zitten of te barbecueën. Tuinbank en lekkere tuinstoelen zijn aanwezig.

Inrichting Boshuisje - max 5 personen
De woonkamer is 10 meter lang met open keuken en openslaande tuindeuren. Er zjin een DVD
-speler en een televisie aanwezig. Ruime luxe badkamer met wasmachine. Keuken met
koelkast, vaatwasser, oven en gaspitten en senseo, waterkoker, tosti-apparaat, staafmixer,
broodrooster en serviesgoed. Er is een slaapkamer met een tweepersoonsbed. Een andere
slaapkamer heeft ruimte voor 3 personen (stapelbed en eenpersoonsbed). Men moet door de
ene slaapkamer om bij de andere slaapkamer te komen. Alle ruimtes zijn voorzien van centrale
verwarming. U neemt zelf het linnengoed mee: dekbedovertrek (alles 1-persoons), kussensloop
en hoeslaken voor het matras (driemaal 1 persoons en eenmaal 2-persoons). Dekbedden en
kussens zijn aanwezig.
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Houtoven (gratis service) - We hebben een echte houtoven. U mag daar gratis gebruik van
maken om brood & pizza te bakken. Instructie hoe de oven te gebruiken krijgt u ter plekke.

Verse eitjes rapen - Gasten mogen gratis verse eitjes rapen in ons kippenhok.

Speeltuintje - Er is een kleine en eenvoudige speeltuin met een trampoline en glijbaan.

Groenten en fruit - Gasten mogen gratis alle groenten en fruit plukken voor eigen gebruik.
De tuinen biedeen honderden soorten kersen, fambozen,m aardbeienm, arttsjokken, groenten,
kruiden, eetbare bloemen en veel meer.

LANDHOEVE RIJKEL
Jac Nijskens Rijkel 21 5954 NJ Beesel Limburg
Telefoon: 077-476.29.13
Mobiel: 06-5314.69.45
Mail: info@vergetengroenten.nl

Auto: Neem op de A73 de afslag Beesel/Swalmen/Reuver. Volg de borden richting Beesel. U
gaat het spoor over en volg deze weg. Bij de T-splitsing linksaf. Bij de volgende T-splitsing
linksaf. Bij het kruispunt na 20 meter rechtsaf. Eerste weg rechtsaf. Na circa 3 kilometer deze
weg volgen bent u op Rijkel 21.
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Openbaar vervoer: reisinformatie 0900-9292. Uw eindstation voor de intercity is Station Venlo of
Roermond. Vanaf Venlo en Roermond gaat er een stoptrein naar Swalmen. Vanaf Swalmen is
het circa 20 minuten lopen. We kunnen u ophalen met de auto.
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