
Bungalow Ellert
Schiermonnikoog

Vrijstaande bungalow midden in de duinen

 Op het prachtige waddeneiland

 Geschikt voor maximaal 6 personen 

Meer informatie

Vakantie boeken
Deze of een andere vakantiewoning bij ons boeken? 
Dat kan via de website www.sbmvakanties.nl of stuur 
een mail naar secretariaat@sbmvakanties.com 
Liever direct contact? Bel dan ons secretariaat. 
Telefoonnummer: 088 20 29 000
maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Tot rust komen op Schiermonnikoog
Schiermonnikoog is al vanaf 1989 een Nationaal Park. 
Daarom mogen bezoekers hun auto niet meenemen naar 
het eiland. Op Schiermonnikoog beleeft u het ultieme 
eilandgevoel.	Er	zijn	nauwelijks	auto’s	dus	fi	etsen	en	
bolderkarren maken hier de dienst uit. Zon, zee en strand 
en dat zonder massatoerisme. 

Ligging en omgeving
SBM vakanties verhuurt op bungalowpark Klein 
Zwitserland twee bijna identieke woningen: Ellert en 
Brammert. Het is drie kwartier varen vanaf Lauwersoog 
naar Schiermonnikoog.

Activiteiten
Grootschalige toeristische activiteiten vindt u niet op 
Schiermonnikoog. Daar staat het fantastische strand 
tegenover: een van de mooiste en breedste stranden 
van Europa. Daar kan geen speeltuin tegenop! U kunt 
Schiermonnikoog	wandelend	of	per	fi	ets	verkennen.	
Wadlopen kan natuurlijk ook. Of wat dacht u van 
kitesurfen, kajak varen of zeilen?

Voor kinderen is het magisch om zeehonden te spotten. 
Met de Eilander Balgexpres (een trekker met buswagen) 
rijdt u over het strand naar het meest oostelijke deel van 
Schiermonnikoog, de Balg. Daar liggen op afstand vaak 
zeehonden, die soms nieuwsgierig naar u toe komen 
zwemmen. 



Bungalow
Op bungalowpark Klein Zwitserland worden twee bijna 
identieke bungalows verhuurd. Dit betreft de bungalow 
“Ellert”. Deze compacte bungalow ligt midden in de 
duinen en biedt veel privacy. De woning heeft een 
ruime woonkamer en drie slaapkamers. Met één van de 
breedste stranden van Europa op loopafstand is het hier 
heerlijk uitwaaien.

Indeling:
Het betreft een gelijkvloerse bungalow 

 woonkamer met stereo-installatie met radio en  
 cd-speler, TV met dvd-speler 
 open keuken met vaatwasser, combimagnetron,   
	 Senseo	en	koffiezetapparaat 
 3 slaapkamers met ieder 2 eenpersoons  

 boxspring bedden 
 badkamer met douche, wastafel en toilet

Ook aanwezig:
 WIFI 
 wasmachine 
 droger 
 campingbedje, box en kinderstoel 
	 2	fietsen	en	een	kinderzitje 
 tuinmeubels

Faciliteiten park 
 
Bungalowpark Klein Zwitserland is een kleinschalig  
park. Het ligt midden in het duingebied op slechts  
500 meter van het strand. Er is een eenvoudige 
tennisbaan beschikbaar. 

Op het eiland ligt het prachtige openluchtzwembad de 
Dunâtter, geweldig voor de kinderen. Er worden ook 
allerlei activiteiten georganiseerd. 

Schiermonnikoog is het kleinste bewoonde waddeneiland 
van Nederland. Het is slechts zestien kilometer lang en 
vier	kilometer	breed	en	dus	prima	te	voet	of	te	fiets	te	
verkennen.	Veel	auto’s	zult	u	hier	niet	zien!	Bij	goed	weer	
ziet u vanaf de duintoppen Groningen, Friesland  
en Ameland liggen.

Praktische informatie

Adres 
Ellert 1
Bungalowpark Klein Zwitserland
Klein Zwitserland 1
9166 RE Schiermonnikoog

Route
De boot naar Schiermonnikoog vertrekt vanaf het Groningse 
Lauwersoog. U mag uw auto niet mee het eiland op nemen. 
U kunt hier uw auto tegen betaling parkeren.
Lauwersoog is ook prima met het openbaar vervoer te 
bereiken. Met de trein kunt u tot Leeuwarden of Groningen 
reizen. Vanuit Leeuwarden neemt u lijn 155 en vanaf 
Groningen lijn 163 naar Lauwersoog. Beide bussen 
vertrekken vanaf het busstation en sluiten aan op de 
vertrektijden van de boot. 
De overtocht is te boeken via Wagenborg 
passagiersdiensten: www.wpd.nl.
Na drie kwartier varen komt u aan op Schiermonnikoog. 

Om bij de Ellert te komen heeft u een aantal opties:
 de bus nemen (eilandretour)
 een taxi nemen, bij voorkeur vooraf reserveren

  Taxi Boersma 0519 53 1010
  Taxi Drent 0519 53 1400
 een	fiets	huren

Zelf mee te nemen:
 handdoeken, theedoeken (bedlinnen is aanwezig)
  toiletpapier, vuilniszakken en blokjes voor de 

afwasmachine
 zaklantaarn, verrekijker

Overige zaken
 rookvrije woning
 huisdieren toegestaan 

  Uw hond op het strand en in de duinen altijd aan de lijn. 


