HONDVRIENDELIJKE
VAKANTIEWONINGEN
Drie ruime vakantiewoningen op
een volledig omheind grondstuk

OMHEINDE
SPEELWEIDE

HONDEN
WELKOM

3000m2 omheinde speelweide
met plonsvijver en meer.....

Ook met meerdere honden welkom
en zij verblijven altijd gratis.

Welkom op de Siriushoeve
Zoekt u rust en ontspanning met de honden? Dan bent u op de
Siriushoeve aan het juiste adres. Op de Siriushoeve viert u uw vakantie
met de honden zoals die zijn moet. Onze drie hondvriendelijke
vakantiewoningen zijn rustig gelegen, aan het eind van een
doodlopende landweg. Het totale grondstuk van 7000m2 is volledig
omheind, zodat uw honden vrij rond kunnen lopen, zonder te
ontsnappen. En hoe ontspannen is het, wanneer uw hond zich naast u
neer legt terwijl u relaxed in uw tuinstoel zit, nadat hij heerlijk gerend
of gestoeid heeft met zijn soortgenoten in onze speelweide. Dan kunt
ook u zich ontspannen en genieten van uw vakantie, zonder
voortdurend en met de lijn in de hand, uw hond in de gaten te moeten
houden..

De Siriushoeve ligt in het Ostfriesische Rhauderfehn, vlak over de
Nederlandse grens. Veel ruimte om te spelen, water, ongekende
wandelroutes en een opmerkelijk landschap bieden zowel hond als baasje,
bijna onbeperkte vrijheid.

Onze vakantiewoningen
Onze drie vakantiewoningen zijn
ondergebracht in onze meer dan 100
jaar oude boerderij. . Details zoals
eiken balken zijn bewaard gebleven en
geven de woningen een authentieke
sfeer. De inrichting is stijlvol en
voorzien van alle comfort. Vanuit de
woonkamer met openslaande
tuindeuren komt u op uw eigen terras,
dat veel privacy biedt .
Omdat uw viervoeters een vakantie net
zo hard nodig hebben als u, mogen ze
bij ons ook op de bank. Uiteraard dan
wel voorzien van kleden die wij
eventueel voor u kunnen bijleggen.
Ook etensbakken of een bench zetten
wij graag voor u bij. In ons bijgebouw
staat een vriezer ter beschikking voor
vers vlees. Op de Siriushoeve bent u
met meerdere honden welkom,
ongeacht grootte of ras. En honden
verblijven bij ons altijd gratis!

Sirius 1

Sirius 2 en 3
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Sirius 1 beschikt over:
Beneden:
-woonkamer met tuindeur twee terrassen,
televisie met satelliet, dvd-speler en radio.
-Keuken met koelkast, oven en eethoek
-Badkamer met douche, wastafel en seperate
toilet.
-Slaapkamer met een tweepersoons bed
Boven:
-Twee slaapkamers met twee eenpersoons
bedden en ruime overloop.
-
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Sirius 2 en 3 beschikken over:
Beneden:
-Woonkamer met tuindeuren naar terras
televisie met satelliet, dvd-speler en radio.
-Keuken met eethoek, elektrische oven,
koelkast, koffieapparaat en waterkoker.
-Badkamer met douche en wastafel en seperate
toilet
Boven:
-Een slaapkamers met een tweepersoonsbed en
een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden

Onze tuinen

Tuin met picknicktafel

Beachhut

Terras met tuinaanzicht

Tuin met veel schaduw

Grillhut met zitjes

Aanzicht vanuit de tuin

Onze gezamenlijke tuinen zijn hoog omheind en bieden gezellige hoekjes om te
zitten. Honden kunnen hier los lopen zonder te ontsnappen!

Onze speelweide

Onbeperkt rennen, spelen en
stoeien is wat wij de honden graag
bieden Dit kan en mag in onze
aangrenzende omheinde
speelweide. Op deze 3000m2
speelweide is een plonsvijver, een
zandbak om in te graven en ook
agilty staat er ter beschikking.
Natuurlijk hebben we ook gedacht
aan onze tweebenige gasten. In de
speelweide is een partyhut, er staat
een BBQ en er zijn diverse
zitplaatsen waar u heerlijk kunt
relaxen, terwijl de honden de tijd
van hun leven hebben.

De omgeving
Bij een vakantie met de honden hoort natuurlijk ook samen wandelen met je
viervoeters. Wandelen kan direkt vanaf de Siriushoeve. Aan het begin van de
Greterstrasse bevind zich de Ostfriesland Wanderweg, het ideale uitgangspunt
voor een wandeling door het mooie landschap dat onze omgeving biedt.

Op de Siriushoeve bent u het gehele jaar van
harte welkom met uw honden. Voor een
weekendje weg, of een hele week. Ook voor
groepen met honden zijn er op de Siriushoeve
diverse mogelijkheden.Heeft u nog vragen of
wilt u meer informatie? De gastgevers Klaas en
Anouschka informeren u graag verder.

www.siriushoeve.com
Greterstrasse 9
26817 Rhuaderfehn Dld
+49 49528289955
info@siriushoeve.com

