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eleef de landelijke sfeer en
ewaar een mooie herinnering aan

Henk en Riet van Gils
Boslust 5
5131 BV Alphen (NBr)
Voor reserveringen:
T 013-534 31 01 of 06-13 55 12 62
E BenBBoslust@kpnmail.nl
I www.BenBBoslust.nl
Wij serveren u graag een uitgebreid Brabants
ontbijt;
Onze boerderij is geheel rookvrij;
Huisdieren eventueel in overleg;
De B&B is ook te huur voor een korte
periode als appartement;
Er is een mogelijkheid om zelf te koken.
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Even er tussenuit in een landelijke omgeving
Aan de rand van Alphen aan een doodlopend
weggetje ligt de boerderij van Henk en Riet
van Gils.

De B&B ligt in de grensstreek met België. Het
is een geweldige omgeving om te fietsen en te
wandelen.

Een onvervalste Brabantse langgevelboerderij
met vanuit de B&B een schitterend uitzicht over
de velden.

De landgoederen de Hoevens, Nieuwkerk, Gorp en
Rovert en de Utrecht rijgen zich aaneen en gaan
moeiteloos over in de bosrijke Belgische Kempen.

De B&B is voor 1 tot 3 personen, ligt op de
begane grond, heeft een eigen woonkamer/
keuken, slaapkamer, eigen badkamer en terras.
Er is een koelkast, tv, radio en wifi aanwezig.

Wilt u liever een attractiepark bezoeken dat
kan ook; Safaripark Beekse Bergen ligt op
enkele kilometers van onze boerderij, de
Efteling en Bobbejaanland liggen binnen een
cirkel van 25 km.
Maar ook een historische stad als Breda of
bourgondisch Turnhout zijn een bezoekje
waard.
Kortom: onze omgeving heeft u veel te
bieden.

U kunt ook zelf uw kopje koffie of thee zetten.

Safaripark Beekse Bergen

Regte Heide & landgoed De Hoevens
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