Iedereen heeft recht
Want iederéén heeft
recht op
op een onvergetelijke
een onvergetelijkevakantie…
vakantie!

“Bij aankomst staat de koffie

Lekker naar het strand, genieten van de zon

Aangepast viersterren hotel

voor u klaar. Dat is het begin

en de zee. Met z’n allen door het bos of mee

De Suudwester is een vier sterren groepshotel waar u op basis

van een onvergetelijke vakantie

met de huifkartocht. Naar de vuurtoren,

van vol- of halfpension kunt verblijven met groepen van 4 tot

het natuurmuseum of zeehondjes kijken…

28 personen. De accommodaties Suudwester en Piggelmee

Er is zoveel meer te doen. En naderhand is

zijn rolstoeltoegankelijk en volledig aangepast. Drempelvrij,

het fijn uitrusten in een van de gezellige

brede deuren en aangepaste bedden en sanitair. We hebben

zithoeken, de serre of buiten op het terras

bovendien een plateaulift met zelfbediening voor rolstoelers,

zorgen voor de rest. We hebben

van de Suudwester. Genieten van een

een flexibel valpreventiesysteem en een fantastisch bad met

er plezier in het onze gasten

heerlijke gevarieerde maaltijd of een gezellige

badlift. Dorine is verpleegkundige en dat is altijd handig.

naar de zin te maken.”

barbecueparty. En wie weet nog in bad.

Bennie zorgt voor de lekkere en gevarieerde maaltijden.

op Ameland. Uw verblijf in
de Suudwester is echt vakantie.
U kunt er lekker op uit en wij

Uw gastvrouw: Dorine Dam-Dijkstra

Uw gastheer: Bennie Dam

Onze gasten een onvergetelijke vakantie bezorgen,

dat is waar we ons 100% voor inzetten

ONZE woningen

De Suudwester

Piggelmee

Ilsebil

AMELAND, HET ECHTE VAKANTIEGEVOEL

Kom genieten op het eiland. Van strand, zee, duinen en bos.
Van allerlei activiteiten, zoals naar de vuurtoren, musea of
zeehondjes kijken. Lekker barbecueën of er op uit met de huifkar.
Op Ameland is zoveel te beleven!
Voor een aangepaste groepsvakantie bent u van harte welkom in
het viersterren groepshotel de Suudwester. U viert vakantie,
wij doen de rest.

VOOR BOEKEN EN BESCHIKBAARHEID KIJK OP:

www.suudwester.nl

Kerkpad 4, 9161 AH Hollum Tel: 0031 (0)519 554632 Fax: 0031 (0)519 554222 Email: info@suudwester.nl

www.suudwester.nl

