Broeks Bed & Brood
Wilt u er even helemaal tussenuit….. lekker genieten van de natuur en leuke
uitstapjes maken? Dan nodigen wij u graag uit in “Broeks’ bed en brood”.
Ons nieuw ingerichte “Broeks’ bed en brood” ligt aan de rand van het
dorp Meerkerk aan de Broekseweg. “Broek”is een prachtig slingerend
landweggetje waaraan nog vele prachtige oude boerderijen te vinden zijn.
Een weggetje, tussen Meerkerk en Ameide, in de polders op de grens van de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een gebied met brede rivieren en strandjes, molens
en fruitboomgaarden en de Zouweboezem. Dit laatste is een uniek natuurgebied met veel riet en
waterpartijen en met bijzondere vogels o.a. roerdomp en de purperreiger.
Tijdens uw uitstapjes kunt u een bezoek brengen aan intieme vestingstadjes zoals Gorichem, Leerdam,
Nieuwpoort en Schoonhoven. Gorinchem met het leuke veerpontje naar Slot Loevestein en Woudrichem,
de glasstad Leerdam, Nieuwpoort het kleinste stadje van Nederland en de zilverstad Schoonhoven. Dit
alles is, via prachtige wegen en weggetjes, met auto en fiets te bereiken.

De Kamer
Ons “Broeks’ bed en brood” heeft een nieuwe comfortabele en royale twee
persoons zit-/slaap-kamer met eigen badkamer. Vanuit uw kamer geniet u van
het vrije uitzicht op groene weide met grazend vee, en prachtige oude
boerderijen en fraaie vergezichten.
De kamer is sfeervol ingericht met de luxe van twee éénpersoons boxspring bedden. Deze kunnen voor u,
naar keuze, apart of als tweepersoonsbed opgemaakt worden.
De badkamer, met douche en toilet, is direct vanuit de kamer bereikbaar. “Broeks’ bed en brood” is
verder voorzien van TV, internetaansluiting, senseo-koffiezetapparaat en waterkoker.

Tarieven
Kamer voor 2 personen
Kamer voor 1 persoon

: 70,00 per nacht
: 60,00 per nacht

* toeslag enkele overnachting 5,00

Contact

Familie Marlies en Wim van der Wal
Broeksweg 34
4231 VE MEERKERK

Tel. +31 (0) 183 601660
Email- info@broeksbedenbrood.nl
Internet www.broeksbedenbrood.nl

