De eenkamerappartementen ‘De Hooizolder’ van boerderij ‘De Camperhoeve’
zijn ruim en voorzien van alle gemakken. Ze zijn beide identiek en elk geschikt
om aan maximaal 4 personen slaapplaats te bieden. Er staan in elk ‘Hooizolder’
appartement twee eenpersoonsbedden (90 x 2.00) en een tweepersoons
slaapbank (1.40 x 2.00).
De modern, maar sfeervol ingerichte ruimtes zijn ieder voorzien van een eigen
keuken met 4-pits kookplaat, oventje, koelkast en vaatwasser. Door hun ligging
op de eerste verdieping is er een prachtig uitzicht op de Hargerpolder en de
Hondsbossche Zeewering. De eettafel met stoelen biedt ruimte aan 4
personen. De bijbehorende ruime badkamers zijn voorzien van een
inloopdouche, wastafelmeubel en toilet. De vloerverwarming maakt dat de
badkamer snel droog is. Daarnaast is er een moderne design radiator voor uw
handdoeken. Indien gewenst kunt u tegen meerprijs een ontbijt bij ons
bestellen o.b.v. zelfservice. U vindt dan alles wat u nodig hebt voor uw ontbijtje
in de koeltas bij uw toegangsdeur en kunt zelf uw eitje koken en uw broodje
afbakken, zodat u op elk door u gewenst moment kunt ontbijten.
Rondom het prachtige gebouw waar de Hooizolder-appartementen gevestigd
zijn ligt een fijne tuin met terras. Voor de kinderen is er een schommel,
trampoline, skelter en tafeltennistafel op het erf aanwezig.
Kom bij van de hectiek in onze mooie polder zodat u na een verblijf op de
Camperhoeve weer uitgerust naar huis gaat. Met niet alleen mooie
herinneringen aan deze locatie, maar wellicht was u wel zo bevoorrecht om de
geboorte van een kalfje of lammetje mee te maken…. Hebben u en uw
kinderen voor het eerst kunnen kennis maken met het leven van de dieren op
onze boerderij, of kunnen zien hoe in deze polder het gras gewonnen wordt
dat onze koeien ’s winters eten. Dat kan allemaal gebeuren, bij ons, op de
Camperhoeve.
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