Een heerlijke natuurwandeling,
een boeiende fietstocht
of een schitterende vaartocht

Een onvergetelijk verblijf

2 comfortabele
ruime studio’s
in
earnewald

hartje

Jan Adema
Als echte ambassadeur van Earnewâld adviseer ik u graag
over het Nationaal Park en het Friese land. Mijn gastvrijheid staat garant voor een onvergetelijk verblijf.

DE RUIME STUDIO’S ZIJN VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN

Dorpslogies Adema ligt in hartje Earnewâld op
loopafstand van diverse eetgelegenheden zoals
een lunchroom, pizzeria, restaurant en eetcafé.
Een Coop supermarkt ligt aan de overkant van
de weg.
Het dorp ligt midden in Nationaal Park
De Alde Feanen en nodigt u zeker uit voor een
heerlijke natuurwandeling, een boeiende fietstocht
of een schitterende vaartocht over de verschillende
meren, plassen en petgaten.

U bent van harte welkom

ZITHOEK
twee lekkere fauteuils
KEUKEN
kitchenette met compleet servies,
	koelkast, vaatwasser, magnetron,
waterkoker en Nespresso apparaat
SANITAIR 	mooie badkamer met regendouche
en toilet
SLAPEN
royaal tweepersoons bed 190x210cm
INTERNET
gratis WiFi
TV
kabel TV
TERRAS 	een eigen ruim terras met tuinstoelen
en grote parasol

Boek snel en eenvoudig op: dorpslogies.nl
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Met smaak ingericht
Een uitgebreide kitchenette met een tweepits
inductieplaat, koelkast, waterkoker, magnetron,
Nespresso koffiezetapparaat en een vaatwasmachine. De eettafel met twee stoelen maken de
kitchenette compleet.

Van alle gemakken voorzien

Op het terras staan comfortabele tuinstoelen met
grote parasol. Daar kunt u uw elektrische fiets
opladen. U kunt uw auto gratis parkeren om de hoek.

Met veel zorg ingerichte lichte studio’s die van
alle gemakken zijn voorzien. Compleet met een
mooi aangelegd eigen terras.
Studio Lofts (Fries voor links) en Studio Rjochts
(Fries voor rechts) hebben beiden een zithoek, een
royaal bed, mooi aangeklede badkamer en een
uitgebreide kitchenette.
Vanuit twee heerlijke fauteuils in de zithoek heeft u
uitzicht op het terras en de straat in het centrum
van het dorp.

De aparte badkamer heeft een regendouche met
thermostaatkraan en een toilet.

Een comfortabele ambiance

