KI N D V R I E N D E L I J KE V A K A N T I E W O N I N G

Grote vakantiewoning (5p)
Weekend (2 nachten):

€160

Week (7 nachten):

€420

Kleine vakantiewoning (2p)
Weekend (2 nachten):

€ 80

Week (7 nachten):

€ 210

Vakantiewoning Kruidenboerderij
Erik & Heidi Gillis-Huysveld
Bellestraat 55

Bedlinnen en handdoeken neemt u
zelf mee.

Geniet van rust en natuur
vlakbij…

B-9280 LEBBEKE

logeren in de

(0032) 52.40.81.35

Kruidenboerderij

(0032) 472.57.96.59

Bellestraat 55, 9280 LEBBEKE
(0032) 472.57.96.59
www.kruidenboerderij.be

De charmante vakantiewoningen bevinden
zich in de voormalige schuur van de vierkantshoeve. De gelijkvloerse verdieping is ingericht
als kleine vakantiewoning met open keuken en
leefruimte, badkamer en slaapkamer voor twee
personen.

Kindvriendelijke uitjes :
 wandelen in natuurdomein Bellebroeck
met een bezoekje aan de sluis van Belle
 op zoek naar kabouterhuisjes in Buggenhoutbos
 beklim de trappen van het gerechtshof in Dendermonde en kijk zo ver je kan
 fietsen langs de Schelde, het Veer van Appels
nemen en zo naar recreatiedomein
Nieuwdonk (Berlare)

De Kruidenboerderij ligt achteraan een
doodlopend straatje… heerlijk rustig en

 als het regent, kan je een frisse duik nemen in
het zwembad in Lebbeke of een film bekijken
in de familiecinema in Sint-Gillis

zalig ontspannend. Terwijl jij relaxt met
zicht op de kruidentuin en de fruitbomen, amuseren de kids zich in de grote
tuin. Kampen bouwen hoort er zeker
bij...
De Kruidenboerderij is omgeven door
weilanden: ga zeker de paarden even
goeiedag zeggen, bezoek de pony wat
verder in de straat of wandel tot bij de
schaapjes.

Gezinnen tot vijf personen kunnen moeiteloos
terecht in de vakantiewoning op de eerste verdieping. Onder de authentieke balken vind je
een volledig ingerichte keuken, ruime eetkamer, salon, badkamer en drie slaapkamers. Een
kinderbedje en kinderstoel zijn eveneens beschikbaar.

Ook leuk:

Als de zon even tevoorschijn komt, is het heerlijk toeven op de binnenhof. Het BBQ-toestel
wacht uitnodigend...

 Bourgondische bezoeken:
talrijke brouwerijen en
uitstekende eetgelegenheden

 Mountinebikeroute
doorheen Lebbeke
 Unesco-erfgoed in nabijgelegen Dendermonde en
Aalst

 ..

