Buitenhuis Zonneroos is gelegen op 300 meter
van de openbare weg, aan het Voetpad: het oudste
kerkpad van Weststellingwerf. Het voert u naar natuurgebied de Rottige Meente met haar petgaten
en rietkragen, moerasbos en authentieke huisjes
en bruggetjes. Naast dit fraaie natuurschoon valt
er van alles te beleven in de direct omgeving. Het
Tjeukemeer nodigt uit tot zeilen, de Tjonger en
de Linde laten zich per sloep, kano of al fietsend
ontdekken. Het Thialfstadion en
museum Belvedère in Heerenveen, Joure,
Lemmer, Sneek en de authentieke stadjes langs de
Elfstedenroute zijn zeker een bezoek waard.
Wij verwelkomen u graag,
Petra & Rob

Voetpad 63, 8485 JM
Munnekeburen
info@zonneroos.nl
www.zonneroos.nl
T 0561 480878
M 06 511 84 177

Onthaasten,
ontspannen,

ontmoeten

Ons sfeervolle Buitenhuis
is een ideaal vakantiehuis
voor een verblijf met familie
of vrienden. Het is geschikt
voor groepen tot maximaal
25 personen en een fijne
locatie voor uw korte of lange
vakantie. Of het nu lente,
zomer, herfst of winter is:
er is van alles te beleven in
en rondom Zonneroos.

Van alle gemakken voorzien

Ontzorgen & Ontdekken

Buitenhuis Zonneroos is van alle gemakken voorzien en
beschikt over een smaakvolle living met gezellige open
haard (op gas) en een goed geoutilleerde keuken.
Daarnaast zijn er 12 (één- en tweepersoons) slaapkamers
met boxspringbedden en eigen sanitair.
Een aparte kinderspeelkamer voor kinderen en natuurlijk
is er gratis Wifi. Direct achter de Zonneroos ligt de
Zonnebloem, een prachtige multifunctionele ruimte
(separaat te huren). Deze ruimte is zeer geschikt voor
allerlei gezellige of creatieve activiteiten zoals een feestje,
filmvoorstelling of leuke workshop. U kunt tevens
beschikken over alle aanwezige hulpmiddelen, zoals een
beamer en whiteboard, maar ook yogamatjes, kussens en
dekens. Tot slot is het rondom het huis heerlijk toeven op
ons zonnige terras en op de grote speelweide. Maar ook
in onze Finse buitensauna en ons, door zonnecollectoren, verwarmd buitenbad. Wat u ook met uw vrienden,
familie en kinderen wilt ondernemen: bij Zonneroos kan
het allemaal!

Uw verblijf is uw feestje. In Buitenhuis Zonneroos kunt u kiezen voor
zelfverzorging of door ons verzorgde catering. Wij helpen u graag bij
de organisatie van uw activiteiten.

begane grond
1. De Kleine Lampion (1 pers.)
2. Bernagie (1 pers.)
3. Marjolein (2-3 pers.)
4. Koningskruid (2-3 pers.)

1e etage
5. Rozemarijn (2 pers.)
6. Salvia (2 pers.)
7. Zenegroen (2 pers.)

Fotografie Rob de Wind

8. Wilde Cichorei (2 pers.)

Wij werken daarvoor samen met vakbekwame en enthousiaste relaties.
Zij verzorgen bijvoorbeeld een yogales, massages, workshops of andere
activiteiten zoals GPS natuurwandelingen, een speurtocht met Dafjes
of een kano- fiets- of schaatstocht. Aan de hand van uw wensen maken
wij een passend voorstel en zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes
geregeld is. U vindt vele voorbeelden op onze website www.zonneroos.nl

9. De Kleine Pimpernel (1-2 pers.)
10. De Bloeiende Olm (2-3 pers.)
11. Melde (2-3 pers.)
12. Bergamot (2-3 pers.)

