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Landelijk logeren in een Zeeuwse
boerderij te Zonnemaire
Hans & Ria Nagelmaeker

Bed & Breakfast
Sinds augustus 2008 hebben Hans & Ria Nagelmaeker hun
boerderij “Villetta” omgetoverd tot een romantisch b&b
waar u kunt genieten van de gemoedelijke gastvrijheid, de
rust en het natuurschoon van Zeeland.

Kamers

en

Appartementen

Villetta heeft in de voormalige schuur van de
boerderij:
• zeven tweepersoonskamers
• één eenpersoonskamer
• één familiekamer voor 2 volwassenen en
2 kinderen
• één studio voor 2 personen
• twee appartementen met beide twee slaapkamers
voor 4 personen
Een totaal van 29 bedden

VILLETTA

Omgeving

Activiteiten

B&B Villetta ligt aan de rand van het knusse
dorpje Zonnemaire, midden op het mooie Zeeuwse Schouwen-Duiveland.

Op Schouwen-Duiveland is veel te doen voor jong en
oud, bij mooi weer maar ook bij slecht weer:

Zonnemaire heeft een strandje en haven
aan het Grevelingenmeer, de Slikken van
Bommenede, net buiten de dorpskern.
Voor het Noordzeestrand kunt u o.a.richting
Scharendijke of Renesse.
Er zijn veel mooie dorpjes in de omgeving, bijvoorbeeld Dreischor, een zogenaamd Ringdorp. Maar
ook Zierikzee, een stadje met prachtige
monumentale panden aan de haven, is zeker een
bezoek waard.

• Fietsen en wandelen in de mooie natuur van
Schouwen-Duiveland
• Duiken in het Grevelingenmeer en de Oosterschelde
• (Kite)-surfen op de Noordzee bij de Brouwersdam
• Vogels spotten, bezoek o.a. “Plan Tureluur”
• Het Deltapark Neeltje Jans is op 20 minuten
afstand van Villetta
• Diverse musea, bijvoorbeeld het Streek- en
Landbouwmuseum te Dreischor (3 minuten) en het
Watersnoodmuseum te Ouwerkerk (10 minuten)

Voor meer activiteiten en informatie kunt u altijd
terecht bij Hans & Ria.
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Het Ontbijt

Voor de gasten verzorgen Hans en Ria in de ochtend
een heerlijk ontbijt geserveerd aan tafel. Het ontbijt
vindt plaats in hun gezellige woonkamer-keuken
en/of in het bibliotheekje.
Verblijft u in een appartement of studio dan beschikt u zelf over een keuken. Toch kunt u in overleg
ook gebruik maken van het ontbijt.
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