
Parck Salon (begane grond)
tweepersoons bed, 2 x éénpersoons bedden, ligbad 
met (senioren) inloopdouche, toilet, wastafel, veranda

Charmant Kamer (eerste verdieping)
tweepersoons bed, tweepersoons bed in de Bedstee, 
inloop regendouche, toilet, wastafel

Suite XL (eerste verdieping)
tweepersoons bed in de slaapkamer, 2 x éénpersoons 
bedden in de woonkamer, inloop regendouche, toilet, 
wastafel

Linde Loft (eerste verdieping)
tweepersoons bed, douchecabine, toilet, wastafel, 
loggia

De Heerlĳckheid (eerste verdieping)
tweepersoons bed, douchecabine met ligbad, toilet, 
wastafel, balkon

Pronck Kamer (eerste verdieping)
tweepersoons bed, vrijstaand ligbad, aparte 
regendouche, toilet, wastafel, balkon

Bibliotheek/mediatheek
Leestafel en leeshoek
Pantry met waterkoker
Borden, bestek, kopjes en glazen
Koelkast (met drankjes)
Wijnklimaatkast (met flessen wijn)
Borden, bestek, kopjes en glazen

villa zilverlinde

Lekker compleet

Eettafel voor ca 18 personen
TV 80 inch met HDMI, USB, Netflix
Koelkast 
Vriezer met ijsblokjes, crushed ice tap
5 pits gaskookplaat met wokbrander
Hete lucht oven en combi magnetron
Vaatwasser 2 x
Pannen, schalen, kommen
Bestek, servies, glaswerk
Serre met loungebanken 
Waterkokers 
Nespressomachine, filterkoffie, Senseo
Verse bonen-koffie machine:

Onze professionele koffiemachine, die ieder
kopje op maat voor je bereidt van vers gemalen
bonen, mag je (tegen ca inkoopsprijs) gebruiken. 

Koffie, espresso, café crème    € 0,35

Cappuccino, Latte Macchiato, koffie verkeerd,
chocolademelk (Van Houten)  € 0,70

Wij lezen samen de beginstand van de machine,
en rekenen af op basis van het werkelijke aantal
gedronken kopjes.

KAMERS EN SUITES LEEF KEUKEN  (begane grond)

ATRIUM (eerste verdieping)

KOFFIE

Vragen? Bel Erika op 0621811791



BEDLINNEN (€ 8,- p.p.)
Compleet opgemaakte bedden

BADLINNEN (€ 5,- p.p.)
Handdoeken, badlakens, washandjes, 
badjassen, shampoo, crèmespoeling, 
bodywash, handzeep, toiletpapier, föhn

Vaatwasmiddel, vaatwastabletten
Vaatwasborstel, sponsjes
Gescheiden afvalbakken, vuilniszakken
Handdoeken, theedoeken, vaatdoeken
Zout en peper, kruiden
Spelletjes (in de kast in Suite XL)
DVD speler (in hoge witte kast Atrium)

ONTZORGPAKKET (gratis)
Wil je wat laten
bezorgen? 
Dat kan o.m. via
Albert Heijn, 0575-
556677.

BOODSCHAPPEN

TUIN
Vóór de villa is een grote parkeerplaats waar je
met ca 10 autos' gratis kunt parkeren.
De rest van de tuin staat ook tot jullie
beschikking. Er zijn diverse grasveldjes,
terrassen, met tuinmeubels, kussens, parasols
en fleecedekens. In de buitenkeuken is een
barbecue cq vuurschaal/vuurkorf, met een
ringgrill. De slager kan BBQ-pakketten bezorgen.
Op 200 m is een speelveldje met bv halfpipe en
voetbaldoeltjes.

RESTAURANTS
Er zijn diverse restaurantjes op loopafstand,
waar je lekker kunt eten of die hier kunnen
bezorgen.

FIETSEN
Fietsen huren kan bij Profile Bleumink,
0575-551393, op 5 wandelminuten van de
villa. Als je meldt dat je via ons komt,
ontvang je 10% korting op de huurprijs.
Aan de rechterzijde van het pand is de
afsluitbare fietsenschuur. Daar kun je ook
e-bikes opladen. 

OMGEVING
Vorden heeft 8 kastelen ingebed in het
authentieke coulisse-landschap. Direct vanuit
de villa wandel je de natuur in. Het aantal
wandel- en fietsroutes is onbeperkt. Bezoek
ook musea More (in Gorssel en Ruurlo) of
geniet van sportieve activiteiten via www.free-
wheel.nl.

JOUW TWEEDE THUIS IN HET GROEN


