Bed & Breakfast
La –Casetta

Bed & Breakfast
La-Casetta is een bed & breakfast bestaande uit twee studio’s (Acquamarina en Perla).
Elke studio is geschikt voor verblijf van twee personen. De studio’s bevinden zich op de
begane grond, in een vrijstaand, landelijk huisje behorend bij een authentieke
kortgevelboerderij. Een ideale locatie voor iedereen die houdt van rust en natuur.

Locatie en ligging
Bed & Breakfast La-Casetta is gelegen in het prachtige, rustige buitengebied van het gastvrije
Noord-Brabantse dorp Schijndel. De gezellige dorpskern bevindt zich op slechts 2 kilometer
afstand.
Schijndel ligt centraal tussen het moderne, internationaal georiënteerde Eindhoven (afstand
22 km.) en het historische, Bourgondische ’s-Hertogenbosch (14 km.). Tevens wordt
Schijndel omringd door bekende plaatsen als o.a. Sint-Oedenrode (9 km.), Boxtel (10 km.),
Sint-Michielsgestel (8 km.), Veghel (10 km.) en Uden (19 km.)

Faciliteiten Bed & Breakfast
Elke studio is voorzien van:
- 2-persoons bed (140x200) of
- 2 x 1-persoons bed (90x200)
- zitje (tafel + 2 stoelen)
- keukenblok met koelkast
- waterkoker
- koffie/thee
- TV (digitenne)

-

centrale verwarming
draadloos internet
toilet
douche
tuin
parkeerplaats

Indien u bij ons het ontbijt wenst te gebruiken, dan wordt het ontbijt op een door u gewenst
tijdstip (tussen 07:30 en 10:30 uur) geserveerd in de studio. Bij mooi weer kan het ontbijt
buiten worden genuttigd.
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Wat is er te doen?
Bij de Bed & Breakfast kunt u genieten van de
prachtige tuin met bijbehorend bos. Tevens kunt
u heerlijk wandelen op de nabij gelegen heide.
Ook is het een geschikte omgeving om een
prachtige fietstocht te maken. Bij de Bed &
Breakfast kunt u ook een inspirerende en
smakelijke Italiaanse kookworkshop volgen of
gezellig dineren.
Wat dacht u van een terrasje pakken, lekker uit eten gaan, een wijngaard bezoeken, een
wandeling in gezelschap van een ezel maken, een klompenmakerij bezoeken, een tochtje
maken met een spoorfiets, lekker golfen, de schaapskooi bezoeken, de Schijndelse
bierbrouwerij bezichtigen, een dagje Den Bosch, Eindhoven of een andere leuke stad of dorp
bezoeken…maar, lekker niks doen en genieten van de omgeving en rust bij de Bed &
Breakfast kan natuurlijk ook…

Diverse handige/inspirerende websites:
www.la-sensazione.com
www.langstraterhof.net
www.derooisewijnboer.nl
www.schaapskuddewijboschbroek.nl
www.golfbaandeschoot.nl
www.vvvdenbosch.nl
www.vvveindhoven.nl
www.sintservattumus.nl
www.natuurmonumenten.nl
www.1anderfestival.nl

www.denachtegaal.com
www.deboerenhofstede.nl
www.hetskonsteplekske.nl
www.kilsdonksemolen.nl
www.boerderijwinkel-binnenveld.nl
www.landwinkel.nl
www.deheerlijkheidvanschijndel.nl
www.kasteelheeswijk.nl
www.degroenekamer.com

Kijk verder voor meer foto’s…
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Studio Acquamarina
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Studio Perla

Graag tot ziens bij…

Schootsehoef 4a
5481 VL Schijndel
T. +31 (0)6-27510038
E. info@la-casetta.nl
I. www.la-casetta.nl

