DE ENERGIEK
groepsaccommodatie

DE ENERGIEK
bed & breakfast

Onze boerderij uit 1831 biedt ruimte aan groepen tot 44 personen, opgedeeld in het Dorsdeel voor maximaal 17 personen en het Paardenhok voor maximaal 27 personen. Deze kunnen apart, maar ook gezamenlijk gehuurd worden, waardoor er één grote accommodatie
ontstaat. Door de smaakvolle inrichting, de huiselijke sfeer en de authentieke uitstraling is
de boerderij een plek waar mensen zich thuis voelen. In beide delen van de accommodatie
zijn verblijfruimtes en een keuken aanwezig. Ook in de directe omgeving van de boerderij is
volop ruimte voor activiteiten, rust en ontspanning.
Families, vrienden, feesten, scholen
Wilt u gezellig weg met familie of vrienden,
heeft u een reünie met oud-collega’s of een
andere reden om een prettige accommodatie te huren? Onze boerderij vormt een
bijzonder sfeervolle ambiance, ook voor
een bruiloft, jubileum of andere feestelijke
bijeenkomst. In de aangename tuin is de ontvangst tot honderd personen mogelijk. Ook
voor schoolgroepen leent de accommodatie
zich uitstekend.

Het Groningse Hoogeland is een prachtig en afwisselend wandel-, fiets- en vaargebied.
Onze Bed&Breakfast is het vertrekpunt van diverse mooie routes. Ons karakteristieke woonhuis uit 1900 is, mede vanwege haar huiselijke sfeer, zeer geschikt voor B&B-overnachtingen. U verblijft in een mooie kamer met eigen sanitaire voorzieningen. De gastenkamer op
de begane grond is beschikbaar om te lezen, muziek te luisteren of met een drankje andere
gasten te ontmoeten. In onze lommerrijke tuin kunt u genieten van de rust en ruimte. Ook
kunt u ontspannen op ons terrasje aan de Hoornse vaart. Wij hebben volop informatie over
de omgeving beschikbaar.
bed & breakfast
Een verblijf in De Energiek betekent overnachten in een bijzondere omgeving. Het
ontbijt is uitgebreid en een lunchpakket is
mogelijk. Dineren kan op loopafstand in
Wehe-den Hoorn. In overleg zorgen we voor
vervoer naar begin- of eindpunt van uw
wandeling.
B&B-tarieven 2014: € 32,- p.p.p.n. (2 pers.
kamer inclusief ontbijt).

Activiteiten
De omgeving van Wehe-den Hoorn biedt
een scala aan mogelijkheden, voor zowel
mooi als slecht weer.
Enkele van de activiteiten/attracties zijn:
Borg Verhildersum in Leens, ’t Marnehoes
in Wehe-den Hoorn, Klimpark in Weheden Hoorn, Wadlopen vanuit Pieterburen,
Zeehondencrèche, dagje Groningen,
Lauwersmeer, dagje fietsen op Schiermonnikoog, Visserijmuseum in Zoutkamp. Ook
zijn er vele wandel-, fiets- en kanotochten te
maken vanuit De Energiek.

arrangementen
Voor wie langer bij ons wil verblijven hebben
wij enkele aantrekkelijke arrangementen
samengesteld. Als uw voorkeur er niet bij
staat neem dan gerust contact met ons op.
We bekijken dan samen met u de mogelijkheden.

NIEUWSGIERIG?
Bezoek onze website of maak een afspraak.
Dini van de Ven en Riesjart van Summeren
Mernaweg 79, 9964 AR Wehe-den Hoorn
T 0595-571239
E info@de-energiek.nl
I www.de-energiek.nl
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Pieterpad-arrangement: € 65,- pp
Wadloop-arrangement: € 85,- pp
Varen over de Maren arrangement: € 100,- pp
Wandelen in het Hoogeland: € 85,- pp
Toeren door het Lauwersland: € 100,- per pp
(een combinatie is ook mogelijk)
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