KOM EENS TOT RUST IN ONS VAKANTIEHUIS
IN HET PARK FORT SOLEIL TE BRESKENS.
FORT SOLEIL 17
Voor u staat een mooi ingericht vakantiewoning ter beschikking wat van
alle gemakken is voorzien. De tuin is in zijn geheel afgesloten , dus
ideaal voor kleine kinderen. Ook als het wat minder mooi weer is kunt u
toch al snel buiten zitten op het overdekt terras.
Er is een eigen dubbele parkeerplaats voor de deur
Het is een nette en frisse 6 persoons halfvrijstaande recreatiewoning
Die volledig is ingericht voor 6 personen.
Indeling:
Begane grond: hal met toilet
De woonkamer is voorzien van zitbanken en via de tuindeuren komt u op
het ruime overdekt terras.
Open keuken met eethoek , koelkast met gaskookplaat en magnetron.
Berging met tuinmeubelen, wasautomaat en droger.
1e verdieping: 1 ruime slaapkamer met 2 persoonsbed en
1 slaapkamer met 2 lossen bedden en een 2 persoons stapelbed.
Kinderbedje aanwezig.
Badkamer met toilet, wastafel en douchecabine
Onze woning is op 10 minuten loopafstand van zowel het strand,
overdekt zwembad met kinderbad, kinderspeelplaats en supermarkt.
Ook de supermarkt in het dorp is dichtbij gelegen.
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foto’s plaatsen ?????

Onze woning ligt in STRANDPARK BRESKENS (diverse parken en
campings)waaronder Fort Soleil
Direct naast het park liggen twee tennisbanen, een bowlingbaan, een
speeltuinen een 18 holes midgetgolfbaan en het overdekte
zwembad/sporthal (allen tegen betaling),.Het bad beschikt over een
recreatiebad met glijbaan, een apart peuterbad en diverse
waterattracties. Tevens vindt u hier een sportcafe en is het mogelijk om
daar fietsen / skeelers en bolderwagens te huren.
In het seizoen is er een animatieprogramma. (programma te verkrijgen in
Sportcafe bij zwembad)
Nabij het park treft u een supermarkt en is er op het park een
wasserette. Deze is voor u overbodig daar er in de woning voorzieningen
zijn. Fort Soleil is het ideale startpunt voor fiets en wandeltochten
U kunt fietstochten maken door het prachtige Zeeuwse (duin)landschap
en strandwandelingen maken langs de mooie Noordzeekust.
De mooie, onlangs gerenoveerde, jachthaven van Breskens is het
bezoeken meer dan waard. Hier treft u ondermeer gezellige cafes en
restaurants.(Visrestaurant Marco Polo is een aanrader)
Ander leuke plaatsen om eens langs te gaan zijn de Zeeuwse steden
Vlissingen (via de pont, opstapplaats direct naast het park) en
Middelburg en de Belgische steden Antwerpen, Brugge, Oostende, en
Knokke, die ieder meerdere bezienswaardigheden hebben, en makkelijk
per auto te bereiken zijn.
Hier nog enkele tips voor uitstapjes:
Raceland indoor Karting in Breskens
Pottenbakkerij en vissersmuseum in Breskens
Reptielen zoo in Vlissingen
Waterland Neeltje Jans in de Oosterschelde monding
Speelboerderij de Pierewiet
Natuurreservaat Het Zwin
Vestigingsstadjes als Aardenburg, Sluis( zondags open)en Hulst
Paardrijlessen en huur paarden in Nieuwvliet.
Kortom: Strandpark Breskens en Fort Soleil vormt een uitstekende
locatie voor een ontspannen of actieve vakantie !

