Informatie over recreatiewoning “De Wakels” te Holten
Op de grens van Salland en Twente ligt het dorp Holten, aan de voet van de Holterberg. De Wakels
ligt in natuurgebied De Borkeld, dat is omgeven door de Zuurberg en de Friezenberg. Het gebied is
ideaal voor wandelaars en fietsers.
Omgeving
Het stadje Rijssen, en de dorpen Markelo, Goor en Laren zijn de moeite van het bezoeken waard met
hun leuke terrasjes, dorpse evenementen en bezienswaardigheden. Deventer, Almelo, Hengelo en
Zutphen zijn niet meer dan 30 km. van de Wakels verwijderd. De cultuurliefhebber kan daar zijn hart
ophalen in oude binnensteden, in de vele musea en bij historische monumenten.
De woning
De vakantiewoning is geschikt voor 4 personen. Alles is gelijkvloers zonder drempels.
Indeling: entree, ruim toilet, badkamer met douche, 2 slaapkamers, half open keuken, woonkamer
met openslaande deuren naar het terras. De tuin van ca. 1000 m2 is in harmonie met de bosrijke
omgeving.
Voorzieningen
Vloerverwarming, centrale verwarming, houtkachel met hout, radio, tv, dvd-speler, wasmachine,
vaatwasser, combimagnetron, koelkast met vriesvak, senseo, waterkoker e.d.
Vanzelfsprekend is er voldoende servies, bestek etc. Het is mogelijk om keuken- bed- en badlinnen te
huren.
Er is GRATIS WiFi-internet!
Slaapkamers
Op één slaapkamer is een 2-persoons boxspringbed (150 cm). De andere slaapkamer heeft 2
eenpersoons boxspringbedden (90 cm). Alle bedden zijn voorzien van donzen dekbedden.
De Wakels is een woning waarin u zich snel thuis zult voelen!
Refter
Ook bij minder weer kunt u toch gezellig overdekt buiten zitten in de refter bij de warmte van een
houtkachel.
GRATIS fietsen
Voor de gasten zijn er 2 goede fietsen GRATIS beschikbaar. Er staat een herenfiets en een damesfiets
voor u klaar!
Er is voldoende parkeerruimte bij het huis voor 2 auto's.
Website
Op onze website www.dewakels.nl kunt u nog veel meer foto’s bekijken van het huis en de
schitterende omgeving.
Informatie/Reserveren
U kunt via de website uw wensen kenbaar maken.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook.
Wim Beldman
telefoon: 06 209 88 256
e-mail: beldman@dewakels.nl
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Huurtarieven “De Wakels” 2019
Week

Midweek

Weekend

4 januari t/m 29 maart

€ 350,00

€ 275,00

€ 175,00

29 maart t/m 28 juni

€ 450,00

alleen per week

alleen per week

28 juni t/m 30 augustus

€ 550,00

alleen per week

alleen per week

30 aug t/m 4 oktober

€ 450,00

€ 275,00

Niet

4 okt. t/m 1 november

€ 450,00

€ 300,00

€ 175,00

1 november t/m 20 december

€ 350,00

€ 275,00

€ 175,00

20 dec. t/m 3 januari 2020

€ 525,00

alleen per week

alleen per week

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief:
Toeristenbelasting € 1,10 p.p. per nacht
Schoonmaak € 28,00
Indien gewenst: Linnenpakket € 13,00 p.p.
Gratis:
1 dames- en 1 herenfiets
WiFi
Huisdieren zijn niet toegestaan.

Routebeschrijvingen
Vanuit het westen:
Op de A1 afslag 27 Markelo, Holten, Rijssen, N350. Aan het eind van de afslag linksaf richting Holten.
Na ca. 500 meter rechtsaf = Heideweg. Na ca. 1 km op kruising linksaf en meteen weer linksaf =
Vianenweg. Na ca. 100 meter linksaf een doodlopend weggetje in. Het 2e huis links is "De Wakels".
Vanuit het oosten:
Op de A1 afslag 27 Holten Oost, Markelo, N350. Aan het eind van de afslag rechtsaf richting Holten.
Na ca. 400 meter rechtsaf = Heideweg. Vervolgens als hierboven is beschreven.
Vanuit dorp Holten:
Richting Markelo rijden. Na ca. 2 km net voor de A1 linksaf = Heideweg. Vervolgens als hierboven in
beschreven.
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