
Vakantiewoning Hof ter Pierlapont 

Wat is er allemaal aanwezig in de boerderijwoning? 

Living: open haard, zitruimte met TV, lange tafel met 12 stoelen 

Tweede zitruimte: DVD, TV, radio, zitruimte 

Keuken: grote keukentafel, mixer, frituurpot, waterkoker, broodrooster, koffiezet, weegschaal, diepvriezer, 

frigo, verlangkabels, vaatwasmachine, elektrische kookplaat, oven en keukengerei 

5 Slaapkamers: kamer 1: 5 personen // kamer 2: 5 personen // kamer 3: 4 personen // kamer 4: 3 personen 

// kamer 5: 2 personen  (alle bedden beschikken over een donsdeken) 

In totaal 19 personen: (2 dubbele bedden, al de rest is enkel en stapelbed). 

Badkamers: er zijn 4 badkamers met douche en toilet waarvan 3 boven en 1 op het gelijksvloer 

Extra: mindervalide personen kan een bed naar beneden worden geplaatst, 2x kinderbed aanwezig, 

barbeque, tuintafel en parasol aanwezig 

 (ook in de directe omgeving: Brugge, de Kust, Boudewijn Seapark, Doolhof Loppem, Doeverenpad,...) 

Wat breng je allemaal mee? 

Voor de slaapkamers: Lakens, onderlakens en kussensloop (indien hier huren: 15€ p.p.) 

Voor de badkamer: Handdoeken, washandjes, zeep, badschuim en WC papier 

Voor de keuken en living:  Aanmaakblokjes voor de open haard (1 houtzak aanwezig, 2 de zak kost €5) 

Einde van het verblijf? 

We vragen je vriendelijk het huisje netjes achter te laten (vegen, alles terug op z'n plaats, ...) 

Een boerderij is van oudsher een belangrijke ontmoetingsplek. Boer Sam en Els ontvangen jullie graag op 

Kijkboerderij De Pierlapont en bieden heel wat boerderij activiteiten aan. 

Hierdoor kunnen jullie op een actieve manier samen van de buitenlucht genieten. 

 

Amusement op de boerderij gratis:  

grote zandbak, petanque spel, stro piramide,  

Boer Willy voedert elke ochtend om 9u00 de dieren(+- 15min) , indien je dit wenst kan je meehelpen. 

Amusement op de boerderij betalend 

Boerengolf: 'knotsgek golfspel tussen de koeien in weilanden' 1u30min //4€ van 6- 12 jaar // 7€ + 12 jaar  

Huifkartocht: 'Een overdekte huifkar die door regen en wind rijdt' 30min // 50€ voor de ganse groep 

Pierlapad:'Educatieve wandeling met ontdekkingsrugzakje en vispoel' // seizoensgebonden v. prijs 

Ponyplezier: 'Kennismaking met pony's van de boerderij' 1uur // 100€ voor max. 10 kinderen  

Toer boer: 'Met de boer(in) een rondleiding volgen in de stallen' 1uur // 100€ voor max. 10 kinderen 

Brood bakken: 'Kinderen mogen zelf hun ingrediënten kneden '1uur // 100€ voor max. 10 kinderen 

(indien meer dan 10 kinderen vragen we een opleg van €10 per extra kind) 

 Contacteer onze website voor prijzen 

Els@pierlapont.be // 0476 67 25 45 // www.pierlapont.be 


