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’t Hof van Schouwen
Aan de rand van Westenschouwen ligt deze prachtige, volledig herbouwde boerderijwoning (2015)
met authentieke, Zeeuwse uitstraling. Het strand en de boswachterij liggen op steenworp afstand. De
perfecte uitvalsbasis voor een luxe familievakantie!
‘t Hof van Schouwen is een schitterende, volledig herbouwde boerderijwoning (2015). De woning is
geschikt voor acht personen en heeft een bijzonder hoog afwerkingsniveau. Aan luxe en comfort zal
het u niet ontbreken. De boerderij ligt aan de rand van Westenschouwen. Hier vindt u alle rust en
natuur die Zeeland te bieden heeft. Ook golfliefhebbers kunnen hun hart ophalen in deze omgeving.
In een straal van 40 kilometer kunt u terecht op een van de fraaie, Zeeuwse banen
(Burgh-Haamstede, Bruinisse, Goes, Middelburg en Domburg).
De prachtige, vrijstaande boerderij ligt naast een bijzonder rustige, kleinschalige familiecamping.
Kinderen mogen gebruik maken van de faciliteiten die deze camping te bieden heeft. De villa is
gelegen op 500m2 grond en beschikt over een eigen oprit met parkeergelegenheid voor 2 auto’s. De
recent aangelegde tuin met oude perenbomen is gesitueerd op het zuiden en voorzien van 2
comfortabele tuinsets.
Via de voordeur komt u in de riante hal met trapopgang en een garderobekast. Vanuit de hal heeft u
toegang tot de zeer sfeervol ingerichte woonkamer. Er is digitale TV aanwezig met talrijke zenders.
Het eetgedeelte is geschikt voor acht personen.
De luxe, open keuken (2015) is voorzien van een inductiekookplaat, vaatwasser, combimagnetron en
koelvriescombinatie (Miele-apparatuur).
Grenzend aan de keuken vindt u de ruime bijkeuken met wasmachine en droger.
De hal biedt u toegang tot de master bedroom met eigen luxe badkamer met bad, inloopdouche en
duobadmeubel. In de hal bevindt zich eveneens een separaat toilet.
Via de trap bereikt u de eerste verdieping met drie slaapkamers, alle voorzien van twee eenpersoons
boxsprings en een kledingkast. Vanuit een van de slaapkamers heeft u een adembenemend uitzicht
over het polderlandschap, de duinen en de stormvloedkering. Daarnaast vindt u op deze verdieping
nog een extra badkamer met inloopdouche, badmeubel en toilet.
De gehele villa wordt verwarmd door middel van vloerverwarming. Zonnecollectoren zorgen voor de
warmwatervoorziening. Gratis WIFI is beschikbaar.
‘t Hof van Schouwen is uitermate geschikt voor een ieder die houdt van natuur, luxe en een
sfeervolle ambiance. Een unieke familievakantie op een unieke locatie!
Er zijn geen huisdieren toegestaan en er mag binnen niet gerookt worden.
Wij verhuren niet aan jongerengroepen.
Voor meer informatie: http://www.opvakantieinzeeland.nl/westenschouwen/t-hof-van-schouwen#
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Voor meer foto,s zie rubriek fotoalbum.
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