
  

Elperstraat 8, 9443 TL Schoonloo, Nederland 



Welkom in ons vakantiehuis in het hart van Drenthe.  

Hier in dit tuinhuis word je opgewacht door een klein 

paradijs: je laat de drukte van het dagelijkse leven 

achter je en vind jezelf terug in het midden van de 

fantastische Drentse natuur. In onze schitterende tuin 

kun je de sporen van de das volgen, naar de uil luisteren 

en met een beetje geluk hazen en reeën zien grazen. Je 

bent omgeven door kleurrijke bloemenvelden, 

boomwallen en vijvertjes. Ons erf ligt tussen grote 

bossen, weilanden en heidevelden aan de rand van het 

dorpje Schoonloo. 

   

Het tuinhuis is geschikt voor 2 tot 3 personen.  

Met een groot aantal ramen gericht op de tuin heeft 

dit ruime huis een unieke flair van licht, helderheid en 

natuur. Hier vind je rust en stilte om je te ontspannen 

en tot jezelf te komen. Maar je hebt ook de ideale 

uitvalsbasis voor wandelingen of fietstochten door het 

Drentse landschap! 

Het tuinhuis ligt op het erf van een woonboerderij 

waar de eigenaren naast hun leven ook gevestigd zijn 

met hun praktijken als coach en therapeut.  

  



Kamers:  

• woonkamer (62m²) met open keuken, eettafel, zithoek, 

2-3 slaapplekken (tweepersoonsbed op de vliering en 

een slaapbank in de zithoek) 

• badkamer  

• hal met kapstok  

• eigen terras 

 

   

Inrichting: 

• Keuken met koelkast, koffiezetapparaat, waterkoker, 

wastafel, toaster, fornuis (gas) en oven, afzuigkap.  

• Woonkamer met piano (gestemd), muziekinstallatie 

voor CD, MP3-player en IPod. (geen TV en WiFi) 

• Badkamer met douche, WC en wastafel. 

• Tuinmeubelen, ligbed en vuur korf/barbecue. 

  

  

Omgeving:  

• Restaurant:  300 m 

• Strand (meertjes):  1,5 km 

• Winkels:   4 km 

• Bushalte:   300 m 

• Station Assen:  12 km 

 

 
Uitstapjes:  

• Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

• Openlucht museum Orvelte 

• Hunebed Centrum Borger 

• Boomkroonpad Papenvoort 

• Wildlands Dierenpark Emmen 

• Assen (15 km) en Groningen (45 km) 



  

 

 

 

 

   

Tarieven:  (*prijswijzigingen voorbehouden)  
Per nacht: € 97,50  (aankomst vanaf 17:00 uur, vertrek tot 12:00 uur) 

• De prijzen zijn gebaseerd op 2 personen. Voor iedere 

persoon extra betaalt u € 20,00 per nacht. 

• Prijzen inclusief linnen en energie  

• Weekkorting 15% (vanaf 7 nachten) 

 

Bijkomende kosten (verplicht) 

• Eind-schoonmaak: € 60,- 

• Toeristenbelasting: € 1,25 per nacht/persoon.  

Huisdieren en roken zijn niet toegestaan. 

 

Reservering: 

Voor een reserveringsaanvraag a.u.b. contact opnemen  

via telefoon of e-mail.  

Bij reservering van het vakantiehuis wordt een aanbetaling 

van 30% gevraagd. Op de dag van aankomst moet het 

resterende bedrag zijn overgemaakt.  

Contact: 

Paridjeza – ruimte voor levenskracht 

Regina Rauw en Jeroen Gigengack 

Elperstraat 8, NL 9443 TL Schoonloo  

Mail: info@paridjeza.nl 

Tel: 06 -145 129 28 

mailto:info@paridjeza.nl

