de zeeuwse polder
Bent u op zoek naar alles wat Zeeland te bieden heeft, in een omgeving
van rust en ruimte? Boek dan een van onze mooie appartementen op het
mooie eiland Tholen. In het buitengebied van Oud Vossemeer, slechts 10
minuten vanaf de A4, staat middenin de polder boerderij De Marehoeve,
waarvan we de schuur hebben omgetoverd tot een bed & breakfast.
Een prachtige uitvalsbasis om een rustig stukje Zeeland te ontdekken.
Waar jarenlang de koeien en later de paarden hun stal hebben gehad,
bieden we u twee sfeervolle gastenverblijven met ieder hun eigen terras,
airco op de kamer, vrij uitzicht over de polder en een ontbijt/loungeruimte
waar u kunt genieten van een heerlijk ontbijt met streekproducten.

van harte welkom bij B&B de marehoeve
Hiksedijk 7
4698 PJ Oud Vossemeer
06-30 96 73 53
www.benbdemarehoeve.nl
info@marehoeve.nl

Midden in de zeeuwse polder
slechts tien minuten vanaf de snelweg
twee Prachtige ruime appartementen - vrij uitzicht priveterras - luxe eigen sanitair - gezellige living / eetruimte

appartement ‘riviera’
Deze zeer ruime tweepersoonskamer
(51 m2) is voorzien van kitchenette met
magnetron, televisie en luxe badkamer
met regendouche.
De zeer comfortabele loungestoelen
bij de openslaande deuren naar het
privéterras bieden schitterend uitzicht
over de Zeeuwse polder.

appartement ‘beau’

ontbijt / loungeruimte

Dit zeer ruime appartement (63 m2) biedt

In deze ruime living (65 m2) voorzien wij u elke ochtend van een heerlijk ontbijt

plaats aan 2 tot 4 personen.
Aparte slaapkamer met tweepersoons
bed en luxe badkamer en-suite, voorzien
van regendouche. De woonkamer
beschikt over een ruime hoekbank, die
in een handomdraai omgetoverd kan
worden tot een tweepersoons bed. De
grote raampartij heeft openslaande
deuren naar een privéterras met prachtig
uitzicht over de Thoolse polder.

met verse streekproducten. Maar het is ook een fijne plek om te vertoeven voor
een spelletje, het lezen van een boek, een wijntje, etcetera. U vindt hier ook allerlei
informatie over mogelijke uitstapjes in de omgeving, restaurants in de buurt en
interessante wetenswaardigheden.

