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B&B Oostwoud
Midden in Oostwoud ligt onze stolpboerderij. Onze voortuin grenst aan een sloot waar je heerlijk kunt vissen of varen. Het
voorhuis verhuren wij aan vakantiegasten en dit deel is via een eigen toegangsdeur bereikbaar.
Wij hebben twee grote woon/slaapkamers, welke wij apart verhuren.
Op elke kamer staan twee eenpersoonsbedden, een linnenkast en een zithoek voorzien van een kleurentelevisie. Linnengoed
is op de kamers aanwezig. Op een van de kamers is de mogelijkheid om het aantal bedden uit te breiden of te voorzien van
een kinderledikant.
Tussen de kamers in bevindt zich een moderne keuken, waarvan onze gasten gebruik kunnen maken. Alle voorzieningen
zijn aanwezig voor een ontbijt en er is zelfs gelegenheid om een eigen avondmaal te bereiden.
Tot slot hebben we dan de badkamer voorzien van toilet, wastafel en douche. In de douche zijn een zitje en een beugel
aangebracht voor gasten die een extra steuntje wel kunnen gebruiken.

De ligging
Onze stolpboerderij ligt midden in het dorp, vlakbij het Egboetswater. Dit is een recreatiegebied waar je heerlijk kunt
fietsen, wandelen en van de natuur kunt genieten.
Ons dorp is omgeven door verschillende fiets en wandelroutes. Museum de Baan en het openluchtzwembad liggen op
loopafstand. Een klein winkelcentrum is te vinden in Midwoud. Ook wordt Oostwoud omgeven door diverse gelegenheden
om te vissen en te varen.
Onze plek wordt vooral gekenmerkt door zijn rust, de ruimte en de frisse lucht.

Prijzen
25,00 euro p.p.p.n.
25,00 euro borg voor de sleutel

Tijden
Wij verzoeken u de aankomst- en vertrektijden bij de reservering met ons af te spreken.

Hoe vindt u ons ?
Vanaf de A7 (= snelweg Amsterdam – Leeuwarden)
Neem afslag 10a en volg borden richting Midwoud en Oostwoud.
Vanaf Amsterdam neem je rotonde 1/4 en vanaf Leeuwarden neem je de rotonde 1/2 .
De weg langs het water blijven volgen tot aan de rotonde. Deze neem je 1/2. Over het spoor en vervolgens de eerste weg
links (dit is de Oostwouderdorpsstraat). De stolpboerderij links van de sauna is nr. 16.
Vanaf N302 (Enkhuizen – Hoorn)
Neem afslag Hauwert. Volg deze weg en aan einde ga je linksaf. Gelijk eerste rechts (richting Hauwert en Oostwoud). De
kruising in Hauwert (bij de kerk) rechtdoor oversteken en de weg volgen.
Aan het einde van de weg linksaf (dit is de Oostwouderdorpsstraat).
De tweede stolpboerderij aan je linkerhand is nr. 16.

