Vakantiewoningen

www.jonckershof.be

JONCKERSHOF

Westende-Bad

Welkom!
Jonckershof staat synoniem voor zorgeloze vakanties.
Onze comfortabele bungalows tot 8 personen liggen
midden in het groen op 300 m van het strand en het
centrum van Westende-Bad. De privacy van iedere
bungalow zorgt er voor dat u zich hier bij ons in geen
tijd ‘thuis’ voelt. Wij doen er alvast alles aan om het
onze gasten perfect naar hun zin te maken.

“Ontspanning troef op
300 m van zee en centrum”

Uw vakantieparadijs! In het gemoedelijke badstadje
vlakbij Nieuwpoort is het volop genieten van de
gezonde zeelucht, de gezellige sfeer en de aangename
terrasjes. Het prachtige zandstrand en de lange
promenade garanderen u echte ‘quality time’ aan zee.
Niets leuker dan samen het strand en de duinen
ontdekken. Zin in wat actie? Leef u uit in één
van de talrijke sporten die Westende u aanbiedt:
tennis, zwemmen, golfsurfen, kiten, paardrijden,
karten, golf,…
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Laat u verleiden door zwoele zomeravonden,
romantische zonsondergangen aan zee of
heerlijke fietstochten in het hinterland. Voor een
uitwaaiweekend met vrienden, een zorgeloze
zomer aan zee met de kinderen of even
tussen-door ravotten met de kleinkinderen.
Wij hopen u spoedig te mogen
verwelkomen in Jonckershof!

Westende-Bad
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Jonckershof
Het smaakvolle kader en de mooie tuin
omarmen harmonieus de fraaie, zuidgerichte
vakantiewoningen om heerlijk op adem te komen.
Jonckershof is de ideale plek voor een ontspannen verblijf aan zee.
De rustgevende en verzorgde omgeving maken van het park uw
geknipte verblijfplaats. Hier, in dit kindvriendelijk en verkeersvrij domein,
vindt u nog de ruimte om te spelen, te wandelen, te genieten…

“In Jonckershof kom
ik echt tot rust en is er
voor ieder wat wils
te beleven!”

KIDS

Knap domein

Op vakantie met de kids?
Jonckershof is de perfecte plek om te
verblijven. De zee ligt vlakbij: uren zorgeloos
strandplezier gegarandeerd dus. Even weg
van de zilte zeelucht en het warme strand?
Het park heeft een paar leuke speelpleintjes
voor de kleintjes. Op het autovrije en veilige
domein kunnen de kids bovendien naar hartenlust
fietsen en ravotten met hun nieuwe vriendjes.

Met z’n fraaie accommodatie
en unieke ligging staat
Jonckershof garant voor een
zorgeloze vakantie met het
hele gezin en een compleet
vakantiegevoel. De geschakelde
logies waarborgen de nodige
privacy waardoor u in alle
rust kan relaxen.

Ideale uitvalsbasis
BEELD

Jonckershof is de ideale uitvalsbasis voor culturele en gastronomische
uitstapjes. Proef de gezellige dynamiek van het bruisende Oostende
of laat u onderdompelen in de geschiedenis van Ieper, Veurne of
Diksmuide. Een dagje shoppen of cultuurhoppen in Brugge mag zeker
ook niet ontbreken… En ook de pretparken zijn nooit veraf.

“Een vakantieparadijs voor
jong en oud”

Samen zalig ontspannen
Ontsnap aan de drukte, laat u vervoeren met de tram, veilig en vlakbij. Heradem
op het terras van uw thuisbasis: Jonckershof. Terwijl uw oogappels zich amuseren
op de veilige speeltuintjes, uw rakkers zich verder naar hartenlust uitleven op de
speelweide en uw tieners wat sjotten op het voetbalveld, speelt u een partijtje
jeu de boules of geniet u van een goed boek en een glaasje.
De natuur komt tot aan het terras van uw bungalow: heerlijk! Zuivere lucht en
zalige rust zijn slechts twee basisingrediënten van een verblijf in Jonckershof.
Hier heeft iedereen het werkelijk naar zijn zin!

Het hele jaar door
Niet alleen in de zomer, maar ook als de herfst uitbreekt zal u
zich hier niet vervelen. Lekker uitwaaien tijdens een weekendje
weg geeft u die verkwikkende ‘energieboost’. Zo puur heeft u
de zee nog nooit gezien! Beschut door de duinen, vindt u in de
winter altijd een plekje uit de wind om te genieten van de eerste
zonnestralen. Tijdens een mini-vakantie die tintelende lente
voelen is een wondermooie belevenis. Elk seizoen heeft zijn
bijzondere charme om ultiem te genieten.

Jonckershof, dat is heerlijk ontspannen in een volledig uitgeruste
bungalow tot 8 personen. Optimaal voor een onvergetelijke tijd samen!
Reserveer nu in Jonckershof uw volgende afspraak met de zee.
Wij helpen u graag bij uw keuze!
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