RECREATIE TE BOOMSGOED
.
Kom naar Te Boomsgoed voor:
Kamperen
Trekkershutten, verhuur van caravans

TE BOOMSGOED

Groepsvakanties
Groepsaccommodatie
Dagrecreatie, speeltuin

Schitterend gelegen in het
natuurgebied Montferland
aan de rand van het
recreatiemeer Stroombroek

Midgetgolf
Paardrijden
Ponykampen
Recreatieprogramma in de
zomervakantie

Recreatie Te Boomsgoed
Langestraat 24
7047 AP BRAAMT (Gld.)
Tel. 0314– 65 18 90
Fax: 0314– 65 39 64
Internet: www.teboomsgoed.nl
E-mail: info@teboomsgoed.nl

Groepsaccommodatie !!!

Te Boomsgoed is gastvrij, vriendelijk, ongedwongen

Recreatie Te Boomsgoed beschikt over een tweetal
groepsverblijven: het Achterhuis en het Zwaluwnest.
De accommodatie is prachtig gelegen in de Achterhoek/ Montferland, op 4 km afstand van Doetinchem
en 's Heerenberg en 10 km van de stad Emmerich,
op loopafstand van het recreatiegebied Stroombroek.
Het geheel is omgeven door heuvellandschap en uitgestrekte bossen. De omgeving biedt u veel bezienswaardigheden en een ruime keuze uit fiets-, wandelroutes en ruiterpaden. Het Recreatiegebied Stroombroek ligt om de hoek.
Het Achterhuis heeft een ruime sfeervol
ingerichte recreatiezaal en biedt plaats aan
maximaal 60 personen. U kunt genieten
van een drankje aan de bar of lekker
onderuit hangen in de gezellige zithoek.
In de accommodatie is een
geluidsinstallatie, televisie, DVD– en
videorecorder aanwezig.
In de keuken, voorzien van horeca-apparatuur, voelt
elke kok zich thuis. Het grote electrische fornuis is
voorzien van 8 pitten en 2 ovens. In de koelkast kunt u
al uw meegebrachte etenswaren met gemak kwijt. Er
is voldoende serviesgoed en alle gewenste
keukeninventaris aanwezig. De professionele
afwasmachine zorgt binnen enkele minuten voor een
schone vaat.
De accommodatie is zeer geschikt voor kleine feestjes
en partijen.

•
•
•
•

Zelfverzorging
Logies/ontbijt
Half- of volpension
Barbecue’s en buffetten, steengrill, gourmet ………..

Het Zwaluwnest biedt ruimte voor verblijf
tot 40 personen. De gezellige recreatiezaal
beschikt over een open keuken, waarin alle
denkbare faciliteiten aanwezig zijn. Ook hier
is de keuken ruim uitgerust met het benodigde serviesgoed. De zithoek en de bar vormen hiermee een prachtig geheel.
Alle vertrekken bevinden zich op de beganegrond; er zijn twee gescheiden slaapzalen
voor elk 20 personen. De sanitaire ruimtes zijn
prima verzorgd.
Te Boomsgoed kan samen met u uw
activiteitenprogramma samenstellen. Op het
terrein kunt u ook zelf van alles ondernemen.
Voor uw activiteiten staat ons sportveld tot uw beschikking,
waarop voetbaldoelen, basket, volleybalnet etc.
De kinderen zullen zich naar hartelust vermaken in onze
speeltuin, waarin diverse glijbanen, een mooi speelkasteel,
wipwappen en schommels. Prima alternatieven zijn de
mogelijkheden op het gebied van paardrijden, de midgetgolfbaan,
de grote voetbaltafel en tafteltennistafel op ons terras.
Naast zelfverzorging zijn er vele mogelijkheden op het gebied
van catering, van ontbijt tot volpension. U kunt ook kiezen voor
zelfverzorging in combinatie met een barbecue, warm/koud
buffet, winterkostbuffet, steengrill, gourmet.
Activiteiten zoals griezeltocht, dropping,
hooivorkdarten, hooivorkbarbecue, klootschieten,
zeskamp etc, verzorgen wij met plezier voor u.

