Logeersuites
++

NL

+

++

Gelegen in Baarle-Nassau/Hertog, waar de
grenzen van Nederland en België kriskras
door elkaar lopen
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LUXE LOGEREN VOOR 2 PERSONEN
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Kom knus genieten van de luxe ingerichte
logeersuite. U slaapt comfortabel in een
boxspringbed en u stapt zo onder de
regendouche in de badkamer.

Vanuit de woon/eetkamer kijkt u ruim
weg door de prachtige grote ramen. Zo
kunt u genieten van al het groen en de
ﬂuitende vogeltjes.
De vrijstaande suites bieden veel privacy.
Na een actieve dag is het fijn uitrusten
op uw terras of onder uw overkapping.
Natuurlijk kunt u ook van de zon genieten
op de ligstoelen die al voor u klaarstaan.
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In de keuken is het mogelijk om zelf wat
lekkers klaar te maken. Natuurlijk kunt u
ook gaan uiteten. Binnen enkele minuten
staat u namelijk in het bourgondische en
levendige centrum van Baarle.
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Foto's geven impressie van sfeer en indeling; actuele foto's volgen
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Luxe logeren

voor 2 personen
Te boeken voor een midweek, weekend of week
Actuele tarieven staan vermeld op de website
99 gratis wifi
99 rook- en huisdierenvrij
99 boxspring 160x200
99 koelkast met vriesgedeelte
99 kookplaat
99 combimagnetron
99 vaatwasser
99 televisie
99 verwarming

99 volledige keukeninventaris
99 regendouche met handdouche
99 wastafel en toilet
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99 handdoek radiator
len
99 voldoende opbergruimte staan
al kla
99 terras
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99 terrasmeubilair
99 overkapping
99 ligbedden op gazon
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De logeersuites zijn onderdeel van een sfeervol
ingerichte kleine camping, gelegen in het bijzondere
enclavedorp Baarle-Nassau/Hertog waar de grenzen
van Nederland en België kriskras door elkaar lopen.
Baarle ligt centraal tussen het Nederlandse Breda en
Tilburg en het Belgische Turnhout en Antwerpen.
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Vanuit de suites bent u met een paar stappen in het bos,
maar ook het gezellige centrum van Baarle, met vele
terrasjes en winkels, ligt op korte loopafstand (±1km).
U kunt eindeloos fietsen en wandelen in de mooie omgeving
vol met natuurgebieden. Daarbij zult u verschillende keren over
de grens hoppen. Neem dan ook gerust uw fiets mee en maak
gebruik van de overdekte fietsenstalling met gratis oplaadpunten.
De stalling gaat ‘s nachts op slot. Een fiets huren is ook mogelijk.
Bij aankomst ontvangt u informatie en suggesties. Kom
gerust onvoorbereid en ga meteen lekker op pad.
Wij verklappen u graag alle ins- en outs van de
omgeving. Zo kunt u onbezorgd genieten!

Minicamping De Wielewaal
Reth 14, Baarle-Nassau
https://minicampingdewielewaal.nl
06 21 91 08 83
info@minicampingdewielewaal.nl
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