
Het Vijverhuis      €203,- (6 nachten per kamer)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneden bevindt zich de gezellige badkamer met ligbad en douche waarin de contouren van de oude 
broodoven een sfeerbepalend element is. In de hal vind je het toilet. Via de steile trap kom je uit in 
de tweede woonkamer. Op deze verdieping zijn ook de drie slaapkamers gesitueerd.  
De voorste slaapkamer is voorzien van een dubbel boxspring bed (2x 90x200), legkast en fauteuil. In 
de compacte middelste kamer staan twee éénpersoonsbedden (90x200). De derde slaapkamer is 
gesitueerd aan de achterkant van het huis en is ingericht met een tweepersoonsbed (140x200) en 
een legkast.  Alle bedden zijn opgemaakt en voor iedere gast is er een handdoekenset.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ooit een ruïne was waar een boom door de 

restanten van het dak groeide is door de jaren  

omgetoverd tot het huidige Vijverhuis.  

Zittend onder de luifel met je eerste kopje koffie 
van de dag uitkijken over de vijver.  
Binnen is het sfeervol door de typerende rustieke 
Franse bouwstijl met zijn zandstenenmuren.  

De gezellige open living wordt 
verwarmd met een robuuste 
houtkachel.  
Heerlijk om ’s avonds op de 
bank met een boek de dag af 
te sluiten. De kleine maar 
gezellige keuken en eethoek 
maken deze leefruimte 
helemaal  compleet. 
 



Appartement La Mouette  €224,- (6 nachten per kamer)  

Dankzij het splitlevel komt de hoogte van het gebouw goed tot zijn recht in de woonkamer van het 

appartement.  De moderne designkeuken vormt een mooi contrast met de robuuste houtkachel en 

de zandstenen muren. Toegang tot de tuin krijg je door de grote port fenetres die veel licht 

binnenlaat. Het halletje bij de voordeur is handig voor het uitrekken van jassen en kaplaarzen of het 

stallen van een kinderwagen. De eethoek biedt plaats aan acht personen en op de bank is het goed 

toeven met een mooi boek bij het vuur. Boven zijn er twee slaapkamers en een kleine maar prima 

badkamer met douche en toilet. De master-bedroom met zijn hoge plafond is voorzien van een grote 

antieke linnenkast en een tweepersoonsbed (160x200). In de kinderkamer staat een twee-

persoonsstapelbed. De bedden zijn opgemaakt en voor iedere gast is er een handdoekenset.   

(Helaas op dit moment geen foto’s beschikbaar). 

 

Appartement La Grange  €224,- (6 nachten per kamer)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dit lichte en gezellige appartement is ingericht in 
brocante stijl. Zo wordt de eethoek gescheiden van 
het zitgedeelte door een halfhoge houten wand 
gemaakt van oude luiken en wandpanelen.  
  
De ruimte wordt verwarmd middels een houtkachel 
waar het in de avonduren goed toeven is.  
In de eenvoudige keuken kan een kopje koffie 
worden gezet of een simpele maaltijd gekookt op de 
twee pits elektrische kookplaat. 

In de eenvoudige badkamer vind 

je een toilet, wastafel en 

douche.  

Je betreedt het appartement via 

het windstille terras met 

openslaande deuren dat uitkijkt 

op de tuin en achterliggende 

pruimenboomgaard.   

Er zijn twee gezellige 
slaapkamers gemaakt onder 
het schuine dak.  
Toch is er ruimvoldoende 
stahoogte en zorgen de 
dakramen voor veel licht.  
 
Een kamer is voorzien van een 

tweepersoonsbed (2x 90x200).  

De andere slaapkamer heeft 

een stapelbed en een los           

1-persoonsbed (90x200). 



Safaritent  €245,- (6 nachten voor gebruik van het tweepersoonsbed) 

Safaritent staat op een prachtige groene plek in de boomgaard met rondom uitzicht. De tent is van 

alle gemakken voorzien en heeft twee slaapcompartimenten met een stapelbed voor drie personen 

en een tweepersoonsbed. De benodigde bedden zijn opgemaakt en er is voor iedere gast een 

handdoeken set inbegrepen. Er is een kitchenette met kookplaat, water en een koelkast. Bij de tent 

bevindt zicht een eco-toilet en je kunt douchen in de gemeenschappelijke kampeerbadkamer 

verderop op het terrein. Al met al een unieke verblijfplaats! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamperen in de pruimenboomgaard    €40,- (6 nachten per persoon) 

Je bent ook van harte welkom om te overnachten op één van de kampeerplekken in de 

pruimenboomgaard. Onder aan de boomgaard bevindt zich de gemeenschappelijke 

kampeerbadkamer met twee toiletten en een douche. Heb je behoefte om even gezellig binnen te 

zitten bij een houtvuur? Dan ben je altijd welkom in de zaal van La Grange. 

Heb je geen tent maar wilt u wel kamperen? Je kunt een opgezette tent bij ons huren. Slaap je liever 

op een matras in plaats van een luchtbed… ook dat kan. Vraag Ina naar de mogelijkheden en prijzen. 

 

Kamer of accommodatie delen 

Kom je als stel, wil je een kamer delen met een vriend/vriendin of ben je op zoek naar voordeliger 
onderdak? Bij een aantal van de accommodaties is het mogelijk om je kamer te delen. 
Voor een extra persoon wordt er €40,- in rekening gebracht. Dit bedrag + de regeuliere 
kamer/accommodatieprijs gedeeld door twee wordt dan de prijs voor een gedeelde slaapplek. 
Interesse? Geef dit dan aan op het in schrijfformulier dan nemen wij contact met je op om de 
mogelijkheden te bespreken. 


