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De Zeeuwsche Hoeve
genieten van de mooie natuur van Schouwen-Duiveland

Aan de vooravond van de lente informeren we u graag over een mooie
fietslocatie, het perfecte startpunt voor een heerlijk lang fietsweekend of een
midweeks verblijf.

Marlene en Hans heten u welkom
Centraal op het Zeeuwse eiland Schouwen Duiveland ligt onze prachtige cultureel
erfgoedboerderij uit 1879 verscholen tussen de wilgen, populieren en fruitbomen.
Logeer in de sfeervolle B&B huisjes of in één van de luxe gastenverblijven in
cottagestijl op slechts 3 km van het mooie monumentale havenstadje Zierikzee.
Terug in de tijd, maar met alle comfort en luxe van nu. De Zeeuwsche Hoeve biedt
vijf accommodaties, gevestigd in de buitenverblijven van onze karakteristieke
boerderij. Authentieke details zijn nog steeds aanwezig en garanderen een
ontspannen verblijf.

Onze missie: onthaasten in de Zeeuwse polder.
Wij bieden u als fietsliefhebber graag een 5 daags verblijf aan.
Samen met Fietsen is Leuk hebben we voor u een speciaal arrangement
samengesteld dat boekbaar is op alle dagen van de week.
Het arrangement

Ontdek het prachtige eiland Schouwen Duiveland, geniet van de rust en de ruimte
op de Zeeuwsche Hoeve en de luxe van onze verblijven. Neem een heerlijk warm
bad/warme douche, geniet van de infra rood sauna en van een drankje op het
eigen terras. Bij koud weer zorgt de houtkachel voor extra sfeer en comfort.

Praktische tips
Goede restaurants binnen een straal van 3 km
Een uitstekende fietsspecialist ook binnen 3 kilometer
We hebben een afspuitplaats
Ook eenvoudig gereedschap voor kleine reparaties
Mogelijkheid om je kleding te wassen, in te leveren in een zakje en de
volgende morgen gewassen voor slechts 10€ per setje
Lunchpakket voor 10,€
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