
De gastensuite 
Ervaar het 
comfort 



Onze gastensuites zijn voor één 
nacht te reserveren, maar ook voor 
een langere periode beschikbaar. De 
suites zijn een uitkomst voor familie en 
vrienden die op bezoek willen komen, 
maar zijn ook handig als u bijvoorbeeld 
uw eigen huis al heeft verkocht, maar 
uw nieuwe appartement bij ons nog 
niet helemaal klaar is. Tijdens zo’n 
overbruggingsperiode bent u van harte 
welkom in onze gastensuite. U zult 
zich er snel thuis voelen. 

Woont u niet in de buurt, maar wilt u graag uw familie of 
vrienden bezoeken die bij ons in Vredenbergh verblijven? 
Dan biedt één van onze twee luxe gastensuites mogelijk voor 
u een uitkomst. De gastensuites van Vredenbergh zijn van 
alle gemakken voorzien. Voor een weekend of een langere 
periode, u bent van harte welkom.

 “We wilden graag eens 
wat langer op bezoek 

komen bij onze moeder. 
We komen van ver, dus 

de gastensuite was voor 
ons een uitkomst. het is 

ons prima bevallen.



“Het leek wel een luxe 
hotel, zo van veel 

gemakken voorzien.  
We komen zeker terug.” 

Van alle gemakken voorzien 
De gastensuites zijn van alle 
gemakken voorzien. U vindt hier 
een volledig ingerichte woonkamer 
compleet met een moderne, open 
keuken. Daarnaast beschikt het 
appartement over een aparte 
slaapkamer, vloerverwarming en een 
ruime badkamer met douche, toilet 
en wastafel. 

Als u bij ons te gast bent, kunt u ook 
gebruik maken van alle voorzienin-
gen die wij te bieden hebben. Zoals 
de fitnessruimte, sauna, kapsalon en 
horecagelegenheid. De receptie kan 
u hier meer informatie over geven.

Gezellig tafelen
Als onze gast kunt u gebruikmaken 
van ons restaurant “De Blijde 
Inkomst”. Hier bent u welkom voor  

een broodje kaas tot een uitgebreid 
diner. Van eenvoudig tot luxe. Onze 
koks hebben hun sporen verdiend 
om voor iedere smaak een culinair 
gerecht te serveren. Wilt u ’s 
morgens een kopje koffie of thee 
met gebak of voor het eten een 
aperitiefje, wij ontvangen u graag. 

Tarieven
Bent u geïnteresseerd in de 
gastensuites van Vredenbergh, dan 
kunt u hierover meer informatie 
krijgen bij de receptie. Onze 
medewerkers helpen u graag.
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Deze folder is met grote zorg 
samengesteld. Desondanks kunnen 
wij geen garanties geven met 
betrekking tot de volledigheid, 
juistheid of actualiteit van de 
opgegeven informatie. Aan de 
gegevens, zoals in deze folder 
worden weergegeven, kunnen dan 
ook geen rechten worden ontleend. 


