B&B de Geheime Tuin
Aan de kust en tussen de bollenvelden van Noord Holland
Gelegen in een klein dorpje, Burgervlotbrug, staat onze mooie woonboerderij.
We wonen hier met 6 kinderen tussen de 5 en 19 jaar
en hebben daarnaast nog plaats voor 4 gasten.
Vanuit de boerderij kijkt u uit op de Hondsbosche Zeewering en
de eerste strandafslag ligt 2 km bij ons vandaan.
U kunt hier vandaan prachtige fiets- en wandel tochten maken langs de kust of over
bijvoorbeeld de Westfriese Omringdijk.
Verder is er voor kinderen Tulpenland en de Goudvis dicht in de buurt of
de klimduin in Schoorl.
Wij bieden 2 kamers op de eerste verdieping aan met elk een tweepersoonsbed.
Ontbijt wordt geserveerd in het prachtig beschilderde vierkant.
Daar is tevens gelegenheid om zelf koffie of thee te zetten.
Er is een aparte badkamer voor u aanwezig en een toilet op de eerste verdieping
en ruimte om u fietsen in een afgesloten schuur te stallen.
De Geheime Tuin ligt in Noord-Holland, tussen Alkmaar, Den Helder en Schagen, vlak bij
Petten, Schoorl, Camperduin, Callantsoog en Sint Maartenszee, in de gemeente Zijpe.
De prachtige omgeving is geweldig voor strand bezoek, wandelen en fietsen.
En natuurlijk zijn er de strandpaviljoens aan zee en
de gezellige terrasjes in de dorpen en steden.
U bent welkom bij ons voor zowel een kort als langer verblijf.

Prijzen 2014 / 2015


Prijs per kamer voor 2 personen, inclusief biologisch en vegetarisch ontbijt,
toeristenbelasting en BTW:
€ 70,- voor één nacht.
€ 65,- voor de tweede nacht.
€ 60,- voor de derde en volgende nachten.



Prijs voor 1 persoon, inclusief biologisch en vegetarisch ontbijt,
toeristenbelasting en BTW: € 55,- per nacht.

Een lunchpakket kunt u klaarmaken tijdens het ontbijt.
Een volledig biologisch en vegetarisch diner behoort tot de mogelijkheden.
Wij kunnen het eten gemakkelijk aanpassen aan U wensen.
In overleg kunt u gebruik maken van wasmachine en droger.
U kunt inchecken vanaf 17.00 uur en uitchecken tot 10.00 uur.
Dit geldt ook als u meerdere dagen wilt blijven.

Leuke bijkomstigheid; wilt u een heerlijke massage of andere behandeling,
kijk dan eens verder op deze site of bespreek dit bij de reservering.
Reserveren op 06 41286890, bij geen gehoor graag smsen of mailen naar
info@paktijkdegeheimetuin.nl

Routebeschrijving
B&B de Geheime Tuin
Belkmerweg 21
1754 GB Burgervlotbrug

Vanaf de N9 neem je op de rotonde bij Burgervlotbrug de afslag Petten.
Na ongeveer 500 meter is er een viersprong en ga je naar rechts, de Belkmerweg.
Als je de weg inslaat is het de eerste boerderij links, nummer 21.
Vanaf Sint Maarten en Camperduin neem je op de rotonde bij Petten de afslag naar Alkmaar.
Na ongeveer 1 km is er een viersprong en ga je naar links.
Als je de weg inslaat is het de eerste boerderij links, nummer 21.

