
Vakantiewoning
Le Rivage

Nieuwvliet-Bad

Vrijstaande vakantiewoning met ruime tuin 
op loopafstand van het stand 

 Gelegen midden in Zeeuws-Vlaanderen

 Dichtbij Brugge en Knokke

 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.

Genieten van de rust, zee en ruimte van 
Zeeuws-Vlaanderen
Wie aan Zeeuws-Vlaanderen denkt, denkt aan rust, 
zee en ruimte. Dat is ook precies wat u bij deze 
vakantiewoning vindt. Een ruime woning, omgeven 
door een grote tuin. Een klein kwartiertje lopen van 
het al net zo ruime strand en binnen een half uur bent 
u in het Belgische Brugge of Knokke. Het strand van 
Nieuwvliet staat in de top tien Schoonste stranden van de 
Nederlandse kust van de ANWB.

Ligging en omgeving
Nieuwvliet-Bad ligt enorm centraal voor wie zowel 
Zeeland als de Belgische kust wil verkennen. Knokke, 
Brugge en Gent zijn vanaf hier makkelijk te bereiken. 
Via	het	fi	ets-voetveer	vanuit	Breskens	zijn	ook	Vlissingen	
en Middelburg goed te bereiken.
Komt u voor uw rust of om te genieten van de natuur? 
Natuurparken De Verdronken Zwarte Polder en Het 
Zwin liggen ook in de buurt. In Nieuwvliet-Bad zijn 
verschillende restaurants en strandpaviljoens. Ook Sluis 
is meer dan de moeite waard om te bezoeken. Deze 
gezellige winkelstad ligt op slechts 10 kilometer afstand.

Activiteiten
Er zijn genoeg activiteiten te ondernemen. Als water-
sporter kunt u hier natuurlijk uw hart ophalen. Of u kunt 
zeehonden kijken op de Hoge Platen, een boerderij 
bezoeken of winkelen in een van de mooie steden: 
U heeft het hier voor het uitzoeken. De kinderen kunnen 
genieten van zon, zee en strand. Of wat dacht u van een 
bezoek aan Plopsaland.



Vakantiewoning
Deze zespersoons vakantiewoning heeft drie ruime 
slaapkamers. Daarnaast zijn er twee moderne 
badkamers aanwezig. De woning is vrijstaand en 
heeft een ruime tuin. Met het strand op een kwartier 
loopafstand is het hier heerlijk uitwaaien. Met de 
bolderkar neemt u gemakkelijk al uw strandspullen mee. 
Kortom een heerlijke vakantiewoning voor jong en oud.

Indeling: 
Begane grond 
 woonkamer met stereo-installatie met radio en cd-  

 speler, TV en dvd-speler 
 open keuken met vaatwasser, combimagnetron,  
	 koel/vriescombinatie,	Senseo	en	koffiezetapparaat 
 slaapkamer met 2 eenpersoons boxspring bedden 
 badkamer met ruime inloopdouche 

 en wastafel
 apart toilet in de hal 

 
Eerste verdieping 
 2 slaapkamers met ieder 2 eenpersoons boxspring   

 bedden 
 tweede badkamer voorzien van douche, wastafel en  

 toilet  
 
Ook aanwezig: 
 WIFI 
 wasmachine 
 campingbedje, box, badje en kinderstoel 
	 2	fietsen	en	een	kinderzitje 
 bolderkar

Faciliteiten park 
 
Vakantiepark Le Rivage is een kleinschalig vakantiepark.  
Wie voor zijn rust komt zit op Le Rivage meer dan goed.  
 
Op het vakantiepark Le Rivage is een goed restaurant 
met	terras.	Extra	fietsen	kunnen	ook	nog	gehuurd	worden	
bij de beheerder van het park tegenover onze woning. Er 
is voor kleine kinderen een speelveldje met schommels.

Praktische informatie
Adres 
Vakantiepark Le Rivage 
Crox Houcke 22 
4504 RC Nieuwvliet - Bad 
Beheerder: 
De heer S. Cornelis 
Crox Houcke 13 (tegenover onze vakantiewoning) 
4504 RD Nieuwvliet - Bad 
Telefoonnummer: 0117 372 439 / 06 11 354 229  
info@rivageverhuur.nl  

Route
Vanaf Utrecht richting Breda A27, bij Raamsdonksveer 
rechtsaf richting Roosendaal - Bergen op Zoom – 
Vlissingen, A58 volgen tot de aanduiding Terneuzen (TOL). 
Bij afrit 36 rechtsaf en richting Terneuzen (TOL) blijven 
volgen.	U	moet	tol	betalen	tussen	’s-Heerenbroek	en	
Borssele. Na de tunnel volgt u de weg richting Breskens. 
Bij de rotonde van Breskens gaat u linksaf richting Groede-
Cadzand N61 deze volgen tot Breskens, zie vervolg 
Vanaf Antwerpen via de Kennedytunnel. Volg de N49 
richting Knokke, tot de afslag Kaprijke-Breskens. Via 
Kaprijke-Breskens komt u in IJzendijke. Bij de stoplichten 
linksaf richting Breskens, via Schoondijke. Bij de kruising 
met stoplichten linksaf richting Cadzand-Groede. Vervolg 
Via de dorpen Boerenhol-Groede richting Nieuwvliet. Bij de 
eerste rotonde rechtsaf (bord recreatiebedrijven Nieuwvliet 
R102). Dan volgt u de bordjes Le Rivage.

Zelf mee te nemen: 
 handdoeken, theedoeken en tafellaken 
 schoonmaakmiddelen, toiletpapier, vuilniszakken en  

 blokjes voor de afwasmachine 
 beddengoed bestaande uit: dekbedovertrek/hoeslakens/ 

 slopen (info. bedden: 6 x eenpersoons boxspring 
 80 x 210 cm matrashoogte: 17 cm, 6 x eenpersoons- 
 dekbed) U kunt tegen betaling bedlinnen bestellen bij de  
 beheerder.

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


