CAFE-RESTAURANT MOTEL
DE PLASHOEVE

OVERNACHTEN IN DE OMGEVING
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overnachten

De Plashoeve is de mooiste horeca locatie aan de Vinkeveense
Plassen. Niet alleen om in een prettige sfeer een glas wijn te
nuttigen op het terras, maar ook om gezellig te dineren in ons
restaurant. Zowel onze buitenbar, bekend om haar cocktails,
als ons bruin café zijn vermaard. Tevens hebben wij
hotelaccommodatie.
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BAAMBRUGSE ZUWE 167
VINKEVEEN, 0294 291381
WWW.PLASHOEVE.COM
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CAMPING BOTSHOLLAND
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Camping Botsholland biedt een grote verscheidenheid aan
kampeermogelijkheden; trekkerstentjes in de boomgaard
onder de fruitbomen, caravans en campers op de grote velden.
De camping beschikt ook over een aantal appartementen,
diverse blokhutten, een extra grote saloonwagen en een
romantische huifkar.
Kamperen bij de boer in
optima forma.
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BOTSHOLSEDWARSWEG 17
WAVERVEEN, 0297 582348
WWW.BOTSHOLLAND.NL
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Bed & Breakfast Het Theepotje is gelegen in het rustige plaatsje
Wilnis, op nog geen 5 km van Vinkeveen. De B&B is gesitueerd op
een melkveehouderij. Er zijn twee kamers, elk met een tweepersoonsbed. Het ontbijt wordt geserveerd in de sfeervolle
theepotkamer welke ook dient als museum van pijpenkoppen en
theepotten. Kortom, een ideale
uitvalsbasis voor iedereen die
van eenvoud en natuur houdt.
GAGELWEG 6, WILNIS
0297 282609
WWW.THEEPOTJEWILNIS.NL

MEER INFORMATIE OVER VINKEVEEN?
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ontwerp: www.pijl14.nl

B&B HET THEEPOTJE

± 4 km

Bezoek het Toeristisch Informatie Punt aan
de Herenweg 144 te Vinkeveen. Kijk op
www.tipvinkeveen.nl of bel 0297 261990.
De TIP is van 1 april tot en met 1 oktober
dagelijks geopend tussen 9.00 en 17.00 uur.
Van 1 oktober tot en met 1 april zijn wij
geopend op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
Met dank aan:

foto: jaco kroon

VILLA LOKEEND

Overnachten in
Vinkeveen

Het hotel van Villa Lokeend beschikt over 8 ruime suites die van
alle gemakken zijn voorzien. De ruime suites beschikken over
1 of 2 slaapkamers en een aparte woonkamer. Enkele hebben
een privé aanlegsteiger aan een doorgang naar de Vinkeveense
Plassen. Alle suites beschikken over een Nespresso-apparaat,
waterkoker, TV en gratis Wi-Fi. In het restaurant, of bij mooi weer
op het terras, kunt u genieten van een culinaire lunch of diner.

Geen behoefte aan de drukte van de grote stad of
gewoon op zoek naar een betaalbare overnachting
in een landelijke omgeving? Dan biedt Vinkeveen en
omstreek u een divers aanbod.
DIVERSE MOGELIJKHEDEN
In een straal van 10 kilometer vindt u verschillende hotels,
motels en bed & breakfast adressen. Houdt u meer van
de natuur, dan kunt u overnachten op een camping bij de
boerderij of kiezen voor een chalet of woonboot met
terras en uitzicht over het water. De fraaie omgeving
van de Vinkeveense Plassen, het recreatie aanbod en de
bereikbaarheid van de grote stad zorgen ervoor dat u zich
geen moment zult vervelen.
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Kom heerlijk overnachten op onze kleinschalige camping en/of
in een hooiberghut. Prima fiets-, wandel- en visomgeving. Wie
rust zoekt, voelt zich hier zeker op zijn/haar gemak. Gezeten voor
een hooiberghut, tent of caravan heeft u een fantastisch uitzicht
over de groene weilanden met weidevogels en grazende koeien.
Op een mooie zomerse
dag maakt de ondergaande zon
het plaatje compleet.
DEMMERIKSEKADE 25
VINKEVEEN
0297 264465/06 15584095
BOERDERIJCAMPINGDEMMERIK.NL

GROENLANDSE KADE 61, VINKEVEEN, 0294 291544
WWW.VILLALOKEEND.NL

VVP VERHUUR/VISSERSLUST
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BOERDERIJCAMPING DEMMERIK
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BOUTIQUE HOTEL DE WITTE DAME
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In het voormalige stationsgebouw van Abcoude zijn tien hotelkamers gerealiseerd. De monumentale sfeer van het gebouw
is behouden en gecombineerd met een luxe en smaakvolle
inrichting. De Witte Dame ligt op loopafstand van het dorpscentrum en direct aan de wandelroute langs het Gein. Het is een
ontmoetingsplek voor mensen die met de fiets, boot of te voet
de prachtige omgeving verkennen. Iedereen kan bij De Witte
Dame aanlopen voor ontbijt, lunch en dinch.
STATIONSPLEIN 3, ABCOUDE, INFO@HOTELDWD.NL
WWW.HOTELDWD.NL
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Prachtige plek om te overnachten midden in het watersportgebied
voor een schappelijke prijs! Heerlijke uitvalsbasis als u overdag de
stad in wilt of van de natuur wilt genieten. VVP Verhuur/Visserslust
biedt verschillende ingerichte accommodaties voor 1 t/m 9 personen, bijna allen met uitzicht over het water. Alle accommodaties
beschikken over een keuken, douche/toilet, sat. tv, terras en wifi.
Bootverhuur is ter plaatse beschikbaar.
BAAMBRUGSE ZUWE 196-200, VINKEVEEN, 0031-(0)6-52025555
WWW.VVPVERHUUR.NL

JACHTHAVEN EN MOTEL BORGER
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Op zoek naar een mooi hotel aan het water? Bij Jachthaven en
Motel Borger zit u perfect. Zij hebben een aantal standaard eenen tweepersoonkamers, diverse luxe kamers en een bruidssuite.
Daarnaast verhuurt Borger ook een aantal vakantiehuizen.
Ook voor het huren van een
roeiboot, sloep of motorboot
bent u bij Borger aan het juiste
adres.
HERENWEG 240, VINKEVEEN
0297 261245
WWW.JACHTHAVENBORGER.NL

