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Welkom bij het Sneekermeer&hellip; waar uitzicht op het stille water en de unieke Houseboat deze
vakantiebestemming uniek maken. In het park Waterrijk Sneekermeer ervaar je de rust en de ruimte. Hier heb je
genoeg privacy om van de vakantie te genieten. Huur een boot en verken het meer of zoek de stad Sneek op en ga
een dagje shoppen. Wees sportief en ga naar Waterskibaan Sneek. Genoeg mogelijkheden in dit unieke plekje in
Friesland.

Over deze accommodatie
De woonkamer heeft een flatscreen TV en een grote bank. De ruime keuken heeft een combi-magnetron, een oven,
een toaster, een vaatwasser, een koelkast en een vriesvakje. Ook kan er koffie gezet worden met de
Nespresso-koffiemachine. De woning heeft vier slaapkamers met ieder twee eenpersoonsbedden. De twee
badkamers zijn uitgerust met een douche, een toilet, een ligbad en een wastafel. Er zijn twee grote dakterrassen, en
nog twee tuinterrassen. Bij binnenkomst op het park kan achter de slagboom geparkeerd worden. Parkeren kan ook
bij een openbare parkeerplaats vlakbij het park. Het park heeft een restaurant en een winkel waar je broodjes kan
halen. Het dichtstbijzijnde stadje is Sneek, daar is uiteraard een supermarkt waar je boodschappen kan doen.
Omgeving
Aktuelle Preise finden sie auf unserer Homepage.

PeOos Ferienunterkünfte

+49 (0) 6105 707 88 81

+31 (0) 6 44 030 741

info@peoos.eu

Sneekermeer Offingawier
Bij Sail-A-way.nl kan je een boot huren. Zij zitten in dezelfde haven. Je kunt heel eenvoudig een valk huren. Friesland
is ideaal om met een valk te verkennen. Wil je een andere boot huren, dan hebben zij een kajuitboot Trion, een
motorboot of een sloep. Direct naast het recreatiegebied de Potten vind je Waterskibaan Sneek. Iedereen is welkom.
Van beginner tot ervaren sporter en toeschouwer, want het is zelfs leuk om langs de kant te kijken!
Wil je het water niet op, dan kan je op de fiets prachtige routes maken door Friesland.
Kortom
Dit unieke appartement met prachtig uitzicht is maar een van de vele vakantiehuizen, de vele verhalen. Ook voor jou
hebben we een woning die goed bij je past, waar je je echt welkom voelt.
That makes your holiday house... A holiday house to remember. Welcome in.
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