bed en breakfast

Beleef...
...en Geniet!
U verblijft in een sfeervol wit boerderijtje aan de rand
van het bos met vrij uitzicht. U beschikt over de gehele
Bed en Breakfast en hoeft geen voorzieningen met
anderen te delen. Wij verwelkomen u als onze gast en
bieden u een ontspannen verblijf.

Natuur
Ontspan

Bed en Breakfast “De Bedstee” is recent gebouwd in
de stijl van ‘toen’ met een beetje van ‘nu’.

Genieten van échte
Gelderse gezelligheid!
Begane grond
De lichte knusse woonkamer met comfortabele zithoek
(tv/dvd/films) is een heerlijke plek om tot rust te komen.
U kunt een spelletje doen aan de tafel of genieten in de
leeshoek, compleet met luie stoel. De openslaande
deuren leiden u naar uw privé-terras, voorzien van
heerlijke ligbedden en een ruime eethoek met uitzicht
over de weilanden.
Op de begane grond bevindt zich ook de schattige
keuken en de badkamer voorzien van een douche,
wandcloset, badmeubel met wastafel, een haardroger en
twee comfortabele badjassen. Na een actieve dag is het
heerlijk om u in alle luxe op te frissen.
Zakelijk
Ook voor de zakelijke bezoeker is “De Bedstee” geschikt.
Een praktische werkplek, draadloos internet, schrijfwaren
en fax op verzoek zorgt ervoor dat u optimaal in alle rust
kunt werken.

Eerste verdieping
Slapen bij Bed en
Breakfast “De Bedstee”
is een beleving!
Op de eerste verdieping
zijn drie slaapplekken.
In een ruime nostalgische bedstee, onder
fris beddengoed geniet u
van het comfort van nu.
Een TV met DVD speler,
een wekker en een twee
persoonsmatras maat
1.80 x 2.00 meter maken
het geheel compleet.

In en om Bed en Breakfast “De Bedstee” is het volop genieten
van de rust en de ruimte. Maar u zult ook versteld staan van
de directe landelijke en bosrijke omgeving. De voorjaarskleuren, de luwte op de warme dagen in het bos, de prachtige herfstkleuren en de schitterend besneeuwde bospaden
zijn adembenemend mooi! Ieder seizoen opnieuw!

Beleef de prachtige natuur
rondom “De Bedstee”

Sportief

“De Bedstee” bevindt zich aan en dichtbij verschillende sportieve routes. Of u nu te voet,
te paard of op de fiets erop uit trekt: u beleeft overal het heerlijke Veluwe gevoel!
Binnenshuis
Voor ‘s avonds of als u gewoon een keertje niet de deur uit wilt, staat er in “De Bedstee”
een kast met spelletjes. Liever met uw neus in de boeken? Kijk eens in onze boekenkast!
Ook zijn er tijdschriften en informatieboekjes over de omgeving. En voor diegenen die het
niet kunnen laten; er is draadloos internet en een laptop op verzoek aanwezig.

Kinderen welkom!
“De Bedstee” heeft ook aan de jongste gasten gedacht.
Zo is er in de grote tuin een speeltuin en ook binnenshuis
hoef je je niet te vervelen. Er zijn kinderboekjes, spelletjes
en er is een speelgoedmand. Kinderen onder de 2 jaar verblijven gratis. Voor een meerprijs kunt u gebruik maken van
ons kinderpakket met o.a. kinderstoel, badje en babybedje.
Kijk ook eens op onze speciale kinderpagina op de website!

Landleven

Ontdek
Heide

Rese
Reserveren
U ku
kunt iedere dag van de week bij ons reserveren.
Dat kkan via e-mail: info@debedsteeputten.nl, via de site
van Bed and Breakfast Nederland: www.bedandbreakfast.nl
(geen boekingskosten) of door ons te bellen:
+31 [0]341 26 50 82 of +31 [0]6 41 36 30 35.

Wij heten u graag welkom
bij “De Bedstee”
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