
Bungalow Edelwiid
Eernewoude/Earnewâld

Prachtige vrijstaande bungalow met 
jacuzzi, ruime tuin en eigen aanlegsteiger

 Gelegen midden in het Friese merengebied

 Geschikt voor maximaal 8 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.

Natuur- en watersportparadijs in 
Friesland 
Wie denkt dat Friesland alleen maar iets te bieden heeft 
als het water tussen elf mooie steden bevroren is, heeft 
het mis. Juist in het voorjaar en in de zomer is Friesland 
een waar natuur- en watersportparadijs. De vrijstaande 
bungalow Edelwiid ligt op bungalowpark It Wiid. Deze 
buitenplaats ligt middenin het Friese middenmerengebied 
bij het watersportdorp Eernewoude, tussen Drachten en 
Leeuwarden. 

Ligging en omgeving
Park It Wiid ligt op ongeveer een half uur lopen van het 
watersportdorp Eernewoude. In de vakantietijd vaart 
er een pontje naar het dorp, zodat u meteen goed in 
Friese sferen komt. Drachten en Leeuwarden liggen 
beide op ongeveer twintig kilometer afstand en vanaf uw 
eigen aanlegsteiger vaart u zo uw eigen Elfstedentocht. 
Franeker, Sloten en Workum moet u gezien hebben, net 
als de plaatsjes Hindeloopen en Stavoren. Vakantiepark 
It Wiid grenst direct aan natuurgebied De Alde Feanen, 
waar u prachtig kunt varen, fi etsen of wandelen.

Bezoekerscentrum
Op het park is het bezoekerscentrum De Alde Feanen, 
vanuit hier worden voor alle leeftijden verschillende 
activiteiten en excursies georganiseerd. In het 
bezoekerscentrum is een speciale folder verkrijgbaar met 
daarin alle activiteiten per kalenderjaar. U kunt ook meer 
informatie vinden op: www.np-aldefeanen.nl



Praktische informatie

Adres 
Buitenplaats It Wiid 
Bungalow 252 
Koadijk 6 
9264 TP Eernewoude/Earnewâld 
Telefoonnummer: 0511 539 223  
www.wiid.nl   
Openingstijden receptie: Zie de website van het park

Route 
Vanuit Hoevelaken de A28 via Zwolle, bij Staphorst  
neemt u de A32 richting Leeuwarden. Ongeveer 5 km voor 
Leeuwarden neemt u de N31 richting Drachten. Na 10 km 
neemt u de afslag Garijp, Burgum, Earnewâld. Earnewâld 
volgen en na 3 km wordt via ANWB-borden Buitenplaats  
It Wiid aangegeven.  

Zelf mee te nemen: 
 handdoeken, theedoeken en tafellaken 
  schoonmaakmiddelen, toiletpapier, vuilniszakken en 
blokjes voor de afwasmachine

 beddengoed bestaande uit: 
  dekbedovertrek/hoeslakens/slopen 
  (informatie bedden: 6 x eenpersoons boxspring 
 80 x 210 cm matrashoogte: 17 cm en  
  1 x tweepersoons slaapbank, 8 x eenpersoonsdekbed) 
  U kunt tegen betaling bedlinnen bestellen bij de receptie.

Overige zaken 
 rookvrije woning 
 maximaal 1 huisdier, hond aangelijnd op het park 
 1 parkeerplaats bij de woning 

 Er is voldoende parkeergelegenheid op de   
 bezoekersparkeerplaats.

Bungalow
De achtpersoons bungalow Edelwiid telt drie slaapkamers 
en is van alle gemakken voorzien. Tijdens uw weekendje 
weg of vakantie zal het u in en om dit huis aan niets 
ontbreken. Zo zijn er twee badkamers, waarvan één 
voorzien van een jacuzzi. Daarnaast beschikt u over uw 
eigen aanlegsteiger. Ook aan de hobbykok is gedacht met 
een zeer complete open keuken. Voor kleine kinderen is 
alles aanwezig. Let op: De tuin heeft geen omheining.  
Het is oppassen met kinderen die niet kunnen zwemmen. 
Er zijn zwemvesten te huur bij de fietsenverhuur.

Indeling: 
Begane grond 
  woonkamer met stereo-installatie met radio en cd-speler, 
TV met dvd-speler

  open keuken met vaatwasser, combimagnetron, koelkast 
met vriesvak, Senseo en koffiezetapparaat

 slaapkamer met 2 eenpersoons boxspring bedden 
  badkamer met jacuzzi, aparte douchecabine en wastafel
 apart toilet in de hal 

Eerste verdieping 
  2 slaapkamers met ieder 2 x eenpersoons boxspring, op 
1 van de slaapkamers staat een tweepersoons slaapbank

  tweede badkamer voorzien van douche, wastafel, toilet 

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

Faciliteiten park
Buitenplaats It Wiid is gebouwd op zes eilanden.  
Door deze opzet heeft u volop ruimte en privacy om van  
de rust en natuur van Friesland te genieten.

Op het park of in de nabije omgeving vindt u  
de volgende faciliteiten: 
 minimarkt 
 restaurants en terrassen aan het water 
 gezellige scheepsbar/café 
 zeillessen 
  verhuur van zeilboten, vletten, sloepen, kano’s, zwemvesten
 boothelling en botenkraan 
 midgetgolf 
  openlucht zwembad met apart kinderbad (geopend vanaf 
Hemelvaart, op naastgelegen camping It Wiid, de gratis 
kaarten zijn af te halen bij de receptie

 snackbar en parkwinkel (op naastgelegen camping) 
 fiets- en skelterverhuur 
 all weather tennisbanen 

Bij de receptie vindt u alle informatie over de openings-
tijden, prijzen en leuke tips over de omgeving. 
 


