Studio Vlindervrij
Net toen ik dacht dat mijn leven voorbij was, werd ik een vlinder.

Logeren in ons gastenverblijf.
Wil je even ontsnappen uit de drukte? Wil je er even tussenuit? Zoek je een
plekje om tot rust te komen? Wil je lekker fietsen in de omgeving? En ….. wil je
tegelijkertijd over wat luxe en comfort kunnen beschikken?
Lees dan vooral verder.
In deze drukke en soms hectische tijden is het heerlijk om voor even een plek te hebben om
tot rust te komen, zonder aan comfort in te hoeven boeten. Ons gastenverblijf staat in een
rustige, heerlijk groene omgeving, is luxueus ingericht en daarmee voorzien van alle
gemakken. Wij willen graag ons mooie plekje met jou delen.
Ons gasten verblijf is ‘Corona-proof’. Het huisje is heel erg schoon, zoals altijd natuurlijk,
maar nu zijn we ons er nog meer van bewust hoe belangrijk dat is. Jullie hoeven geen nabij
contact met ons. We kunnen elkaar wel op gepaste afstand begroeten.
Mocht je klachten hebben, neem dan contact op met ons en met Natuurhuisje. Verder vragen
we van onze gasten om alle actuele Corona maatregelen in acht te nemen.
Je kunt boeken via www.natuurhuisje.nl
Je kunt aankomen en vertrekken op vrijdag of op maandag.
Er zijn drie mogelijkheden om bij ons te boeken.
Voor een hele week
Euro 525
(van vrijdag 16.00 uur tot de volgende vrijdag 11.00 uur)
Voor een midweek
Voor een lang weekend

Euro 300
Euro 225

(van maandag 16.00 tot de volgende maandag 11.00 uur
(van maandag middag 16.00 uur tot Vrijdag ochtend 11.00 uur)
(van vrijdag 16.00 uur tot maandag 11.00 uur)

Voorafgaand (uiterlijk twee weken) aan je verblijf krijg je van ons een uitgebreide mail met
informatie. Omdat we in de coronatijd alleen op 1,5 meter afstand met elkaar kunnen
communiceren ligt er in ons gastenverblijf een mapje met alle informatie die je nodig hebt.
Wat tref je aan in ons gastenverblijf:
- Een eigen entree
- Een gezellige inrichting (alsof je bij jezelf logeert, maar dan anders J)
- Makkelijke, luie stoelen
- Een heerlijk bed om in te slapen
- Horren voor de ramen en een vliegengordijn voor de deur (tegen de muggen)
- Een volledig en luxueus ingerichte keuken met ruime eetbar (koelkast, diepvriesje, oven
(met magnetron functie), afwasmachine, Nespresso koffieapparaat, waterkoker,
eierkoker, e.d.
- Koffie, (koffiemelk), thee en suiker voor de eerste dagen en de mogelijkheid om
bruiswater te maken
- Een wijntje en wat flesjes bier
- Oma’s trommeltje met lekkers J
- Basis kruiden, zout, olie e.d. om te koken
- Een eigen badkamer met twee wasbakken en een stortdouche, inclusief handdouche.
- De eerste benodigdheden om te douchen (denk aan doucheschuim, vloeibare zeep,
shampoo, anti muggenspuitbus (voor buiten) e.d.),
- Een föhn
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Een wasmachine met gebruik van wasmiddel
Een eigen afgesloten toilet (uiteraard met toiletpapier J)
Linnengoed en keukenlinnen ruim voorradig
(Bad)handdoeken en washandjes
Uiteraard wifi
Een wendbare smart TV (om ook in bed tv Netflix te kijken J), een soundbar (voor
spotify) en een Ipad (uiteraard kun je ervoor kiezen om juist GEEN tv te willen kijken)
Een groene omgeving
Een ruime eigen tuin met verschillende zitjes (met barbecue(
Twee dames- en één herenfiets om te gebruiken
Onze eigen elektrische fietsen, waar je in overleg gebruik van kunt maken.
Fiets- en wandelroutes (en andere informatie over de omgeving)
Een lijst met gelegenheden waar je maaltijden kunt afhalen (in deze tijd wel handig J)
Gebruik maken van de moestuin (wat er op dat moment groeit)
Iedere dag twee lekkere verse eitje van onze kippen
(En waarschijnlijk nog veel meer waar we nu even niet aan denken)
Dus eigenlijk alles om je verblijf tot een succes te maken!

Heb je zin om een tijdje in ons gastenverblijf te logeren, boek dan via www.natuurhuisje.nl
Heb je het naar je zin gehad, dan kun je dat natuurlijk delen d.m.v. ons gastenboek en of op
de site van Natuurhuisje d.m.v. een review.
Heb je vragen neem dan contact met ons op via de berichtenmogelijkheid van Natuurhuisje,
via de telefoon of Whatsapp (0652520866) of via de mail studiovlindervrij@icloud.com
Hartelijke groet,
Namens Studio Vlinder Vrij
Jos en Wim

Februari 2021

NB. Wanneer je met de auto komt, kun je die op de parkeerplaats direct links na het hek op ons erf parkeren. Daarna vind je
aan het einde van het pad aan de linkerkant het gastenverblijf.
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