Routebeschrijving
Vanuit de richting Harderwijk rijdt U
over de Zuiderzeestraatweg naar
Hierden. Op de rotonde in Hierden slaat
U rechtsaf de Molenweg in. Daarna
neemt U de vijfde weg links, de
Stobbeweg, met aan beide kanten een
boom waarop drie witte ringen zijn
geschilderd. Na het huis op nr.12 direct
rechts bij nr. 14 het pad inrijden (A).

Vanuit de richting Nunspeet rijdt U
over de Harderwijkerweg en de
Zuiderzeestraatweg naar Hierden /
Harderwijk. Op de rotonde in Hierden
slaat U linksaf de Molenweg in. Daarna
neemt U de vijfde weg links, de
Stobbeweg, met aan beide kanten een
boom waarop drie witte ringen zijn
geschilderd. Na het huis op nr. 12 direct
rechts bij nr. 14 het pad inrijden (A).

VâÜÄçËá VÉààtzx
Bed & Breakfast in een vrijstaand landhuis

VâÜÄçËá VÉààtzx
Bezoek onze website!
Curly & Jan Slob
Stobbeweg 14
3849 RB Hierden
(Gemeente Harderwijk)
Telefoon: (0341) 452318
Mobiel: 06-40328127

Onbezorgd genieten en uitrusten in de Veluwse bossen

Curly’s Cottage Bed and Breakfast

Faciliteiten:

Curly’s Cottage is een Bed &
Breakfast in een bescheiden
vrijstaand landhuis op circa 2000
m² grond. Het huis is uniek
gelegen nabij bos en water op
circa 5 km van Harderwijk.







Er zijn volop wandel en
fietsmogelijkheden. Curly’s
Cottage ligt op loopafstand van
het bekende Sauna &
Beautycentrum De Zwaluwhoeve.

Curly’s Cottage in de zomer

Curly’s Cottage heeft één
gezellige tweepersoons
gastenkamer met twee bedden,
een zitje, televisie, een koelkastje,
waterkoker voor koffie en thee en
een eigen badkamer met

Parkeerplaats aanwezig;
Eigen badkamer;
Zitje in de tuin;
Uitgebreid ontbijt;
Informatie over wandel- en
fietsroutes.

Bijzonderheden:




Niet roken;
Contante betaling;
Geen huisdieren.

De gastenkamer van Curly’s Cottage

wastafel, douche en toilet.
Er is een aparte ontbijtkamer,
waar een uitgebreid ontbijt wordt
geserveerd. Bij mooi weer kan dit
ook in de tuin gebeuren.

Voor de prijs kijkt U op www.curlyscottage.nl. Aankomst altijd na
telefonisch overleg tussen 16:00 en 22:00 uur. Vertrek voor 10:00
uur.

