
Bungalow Stroming
Zoutelande 

Vrijstaande  bungalow met grote 
tuin en veel  privacy

 Op loopafstand van het strand

 Geschikt voor maximaal 4 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

De zeeuwse kust
Hier aan de Zeeuwse kust slaakt de zoute zee
een diepe zilte zucht. De mannen van Bløf zeggen niets 
te veel in hun bekende lofzang op Zeeland. Het schierei-
land Walcheren is het domein van de imposante Delta-
werken en de prachtige plaatsen Middelburg, Veere en 
Domburg.
 
Ligging en omgeving
Bungalowpark ’t Kustlicht, waar SBM Vakanties twee
bijna identieke woningen verhuurt, vindt u aan de
voet van de duinen en het dorp Zoutelande. Vanaf het 
park loopt u zo een van de mooiste stranden van de Ne-
derlandse kust op. Op iets grotere afstand liggen
de natuurparken Oranjezon en de Manteling. Leuke 
plaatsen als Veere, Middelburg en Domburg zijn vanuit 
Zoutelande prima te bereiken.

Activiteiten
Zeeland is de perfecte provincie  om te fi etsen  of
wandelen. Bent u wat avontuurlijker ingesteld, dan
kunt u kiezen voor een rondvlucht over het schiereiland
Walcheren, de Westerschelde of de Oosterschelde. Of 
ga lekker eten in Veere of Domburg, waar u verse mos-
selen op bijna elke menukaart tegenkomt. In Middelburg 
kunt u goed winkelen of het Zeeuws Museum (met abdij) 
bezoeken. De Deltawerken moet u natuurlijk ook van 
dichtbij bewonderen en in Vlissingen vindt u het Zeeuws 
Maritiem MuZEEum en Scheepswerf Schelde.
Zijn uw kinderen voor een dagje wel even toe aan iets
anders dan zon, zee en strand? Dan biedt attractiepark
Het Arsenaal in Vlissingen uitkomst. Dit familiepark in 
piratenthema voert u langs de spannendste attracties,
haaien en kapitein Zwartbaard.



Bungalow

Op Bungalowpark ’t Kustlicht worden  twee  bijna identie-
ke bungalows verhuurd. Dit betreft de bungalow Stroming
38. Deze compacte bungalow biedt veel privacy en is
geschikt voor 4 personen. De woning heeft een ruime
woonkamer en twee slaapkamers. Zoutelande heeft één
van de mooiste stranden van Nederland. Op loopafstand
van het park is het hier heerlijk uitwaaien.

Indeling:
Het betreft een gelijkvloerse bungalow
  ruime woonkamer voorzien van stereo-installatie met

 radio en cd en tv met dvd-speler
  keuken met vaatwasser, combimagnetron, Senseo

 en koffiezetapparaat
 2 slaapkamers voorzien van wastafel en

 2 eenpersoons boxsprings
 badkamer met douche en wastafel
 apart toilet

Ook aanwezig:
 WIFI
 kinderbedje, kinderbadje box en kinderstoel
 wasmachine
 2 fietsen  en 1 kinderzitje

Faciliteiten park
 
Bungalowpark ’t Kustlicht is een  eenvoudig en rustig
park. Er zijn voldoende speelveldjes voor een partijtje
voetbal en naast het park liggen tennisbanen. Voor de
lekkere trek vindt u op het park een restaurant, café en
snackbar.

De faciliteiten op een rij:
 restaurant
 café
 snack corner
 tennisbanen (naast het park)
 speelveldjes

     

PRAKTISCHE INFORMATIE
Adres
Bungalowpark ‘t Kustlicht
Bungalow  Stroming  38
Branding 11
4374 LD Zoutelande
Telefoonnummer receptie 0118 561 809 / 562 535
Openingstijden: Kijk op de website www.kustlicht.nl

Route
Vanuit de richting Rotterdam:
Neem  de A16 tot knooppunt Klaverpolder, daarna de
A17 tot knooppunt de Poel, waarna u de A58 volgt tot
Vlissingen.
Uit de richting Utrecht:
Volg de A27 tot knooppunt Hooipolder, waarna u de
A59 neemt tot knooppunt Zonzeel, daarna de A16
(richting Rotterdam) tot afslag Moerdijk en de A17
tot knooppunt De Stok. Daarna volgt u de A58 tot
Vlissingen.
Daarna de borden Zoutelande volgen.
Als u Zoutelande binnenrijdt, de hoofdweg blijven
volgen (in het dorp rechtsaf) richting West Kapelle.  
Het dorp uitrijden (rechts aanhouden) richting West Kapelle.
Volg de weg langs de duinen. Al snel volgt aan de
rechterkant de inrit van bungalowpark ’t Kustlicht.

Zelf mee te nemen:
 blokjes voor de afwasmachine
 handdoeken, theedoeken en tafellaken.
 beddengoed bestaande uit:

  dekbedhoezen/onderhoeslakens/slopen
 4 x eenpersoons boxspring 80 x 210 cm
 matrashoogte 17 cm
 4 x eenpersoondekbed
 U kunt ook beddengoed huren. Neem daarvoor
 contact op met de receptie.

Overige zaken
 rookvrije woning
 huisdieren toegestaan

 Uw hond altijd aanlijnen op het park.
 ruim voldoende plaats voor 2 auto’s op de rijstrook


