Zon Rondom

Logeren in de Polder

2013

Lunch & Diner
Optioneel: Lunch en diner

•

Boerin en de Kok, koken op de boerderij www.boerinendekok.nl “5 minuten loopafstand van de Zon Rondom”.

•

In de Polder. De Brasserie. www.Brasserie10.nl - goede lunch en diner mogelijkheden , “5 minuten met de auto”.

•

In de Zon Rondom – Kokkin Ingrid Welman maakt opverzoek een Indische maaltijd of lunch met salades

•

Eenvoudig: Cora zorgt voor koffie, thee, brood, kaas, worst en zoet beleg en fruit

Logeeradressen in het Bovenkerker Poldergebied,

•

“weide natuurgebied”.

Bij de boerin Mari-José Oostveen, “5 min. loopafstand van de Zon Rondom”.
Ruimtezinboederijkerkzicht:1 kamer met 2 één persoonsbedden
en 1 kamer met één 2 persoonsslaapbank
Mogelijkheden om een tent te plaatsen
Adres: Ringdijk 21. 1188 wc Nes a/d Amstel
Informatie: info@ruimtezinbijboerderijbouwlust.nl of tel: 06-16866892
Website: www.ruimtezinbijboerderijbouwlust.nl

•

Bij de boerin Marijke Schmitz,
Boerderij Kerkzicht: 2 twee persoonskamers, “10 min. loopafstand van de Zon Rondom”.
Mogelijkheden om een tent te plaatsen
Adres: Ringdijk Bovenkerker Polder 23. 1188 wc Nes aan de Amstel
Informatie:Boerin@boerderijkerkzicht.nl of 06-22272875
Website: www.boerderijkerkzicht.nl
Beide locaties zijn voorzien van douche, toilet, en kleine keuken
Kosten 35 euro p.p. per nacht incl. ontbijt

•

Bij Vrienden van de Fiets in Nes a/d Amstel, ” 10 min. loopafstand van de Zon Rondom”.
Vrienden van de Fiets: 1 twee persoonkamer en 1 één persoonskamer
Voorzien van douche en toilet, aparte ingang
Adres: even bellen
Informatie Jan en Mies van de Lelie: janvanderlelie@zonnet.nl of 06-22217357
Kosten tussen de 25 en 35 euro p.p. per nacht incl. ontbijt

•

Bij Boer Cor en Boerin Elly Coster, “reisafstand met de auto, 11 min. van de Zon Rondom”.
Groepsaccommodatie; 2 vakantie woningen 3 maal 2 persoonskamers
Adres: Bovenkerkerweg 130. 1188 XJ Amstelveen
Informatie Cor en Elly Coster: 0297-582233 info@cornelly.nl of kijk op
Website: www.cornelly-vakantiewoningen.nl
Kosten: 3 nachten reserveren/logeren, 1 tot 6 personen:
125 euro per één overnachting + 50 euro schoonmaakkosten.
Prijs per nacht, 1 tot 6 personen : 175 + 50 euro schoonmaakkosten
Meer dan 6 personen:10 euro p.p. per nacht extra
Maximaal 16 personen
Er zijn fietsen te huur en men kan een boodschappen pakket bestellen.
Meer informatie kijk op de website
Meer informatie : Cora van Geel Tel: info@qi-chat.nl Tel: 0622189409

