Vakantiestudio 't Hagerhuys
Vakantiestudio 't Hagerhuys ligt in het landelijke Voorshoven, een gehucht van de gemeente
Neeroeteren. De studio ligt op zo'n 500 meter van het fietspad langs de Zuid-Willemsvaart, het
kanaal dat zich op de fietsroute tussen fietsknooppunt 13 en 47 bevindt. Het Limburgs
fietsroutenetwerk omvat zo'n 2000 km puur fietsplezier, dus er is zeker voor ieder wat wils ...
Ook voor de wandelaars ontbreekt het hier niet aan wandelplezier. Natuurgebied Bergervan (in
Neeroeteren) is één van de voorpoorten van het Nationaal Park Hoge Kempen, een bijna 6000ha
groot wandelgebied. Vanuit camping Zavelbos (Opoeteren) zijn er ook heel wat wandel- en
mountainbikeroutes.
De studio beschikt over 4 slaapplaatsen: een 2persoons boxspring op de bovenverdieping en een
2-persoons slaapbank op het gelijkvloers. De
woonkamer, keuken en badkamer bevinden zich op
het gelijkvloers. De keuken is uitgerust met frigo,
waterkoker, microgolf, vitrokeramische kookplaat en
een vaatwasser (vaatwastablets gratis beschikbaar).
Een Dolce Gusto koffie-automaat mét pads, alsook
een assortimentje thee staan gratis ter beschikking.
De woonkamer heeft kabeltelevisie en wi-fi is gratis.
De aparte badkamer heeft een douche, toilet en een
dubbel wasmeubel.
Tijdens uw verblijf kan u ook even ontspannen in de tuin.
Er is gratis parkeergelegenheid voor maximum 2 wagens. Fietsstalling (gratis) aanwezig. Uw eigen
fiets of mountainbike vergeten? Geen probleem, er is mogelijkheid om een fiets, mountainbike of
Vespa te huren om op deze manier "verrassend Limburg" te verkennen.
Hagerweg 26, 3680 Neeroeteren
gsm: +32 (0)477 51 88 18
E.: hagerhuys@gmail.com
www.hagerhuys.be

Prijzen
Laagseizoen
Per nacht

€ 80,00 (€10 supplement indien 1 overnachting)

Hoogseizoen
Per nacht

€ 90,00 (€10 supplement indien 1 overnachting)

Hoogseizoen: alle schoolvakanties, verlengde weekends, feest- en brugdagen
Toeslag single: €10 per nacht
Babybed: €10 per verblijf
Bed-, bad- en keukenlinnen gratis
Extra bed- en badlinnen: €5 per persoon, per wissel
Extra keukenlinnen: €5 per wissel
Bij elke 5de overnachting is er een gratis wissel van bed-, bad- en keukenlinnen

CONTACTINFORMATIE

toeristisch onthaalcentrum Maaseik
Toeristisch Onthaalcentrum Maaseik
Markt 45
3680 Maaseik
089 819 290
toerisme.maaseik@maaseik.be

openingsuren
Vandaag open van 10:00 tot 16:00
Morgen open van 10:00 tot 16:00

