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Logeren in een authentieke studio
De Rietkap is een voormalig boerderijtje waarin een sfeervolle studio is
gerealiseerd. De studio is ecologisch geïsoleerd en voorzien van
vloerverwarming en een sfeerhaard. Elektriciteit wordt via zonnepanelen
opgewekt. De prachtige oude gebinten herinneren u aan tijden van
weleer.
De Rietkap heeft haar eigen ingang en een gezellige gastentuin. Een
partygrill op gas is aanwezig. Parkeren kunt u er naast de ingang.
Vanuit de studio kunt u de omgeving verkennen per fiets, auto of te voet.
Even verderop wandelt u zo de velden en bossen in, richting Gasselte. Op
het terras van bakkerij Job is het ’s zomers goed toeven en om lekker uit
te eten kunt u vlakbij terecht, in Gieten, Eext, Gasselte, Borger of Rolde.
In de zomer is het grootste boszwembad in Nederland geopend: Het
Zwanemeer. In de winter stapt u met uw schaatsen zo de natuurijsbaan
op, aan de overkant. Onbevroren is het s‘winters een prachtig meer waar
veel vogels een pleisterplaats zoeken.

Logeerboerderijtje De Rietkap
Boddeveld 14, 9461 JB GIETEN.
Tel.: (+31) (0) 628884472 / www.derietkap.nl / email: rietkapgieten@gmail.nl

Genieten van de natuur en dorpen rondom Gieten:
Wij nemen u in dit stukje tekst graag mee de paden op, de lanen in en natuurlijk ook
mee naar de prachtige dorpen die ons omringen.
We noemen eerst de mooie Brink van Gieten, kenmerkend zijn de historische panden
en de prachtige bomen. Molen de Hazewind ligt er vlakbij. Vanaf daar loopt u va de
Hondsrugweg een mooie route terug naar De Rietkap.
Fietsen kunt u huren in Gasselte, ook elektrisch en ATB. Er is een MTB route van 29
km tussen Gieten en Gasselte. Rondom zijn veel fietsroutes gemarkeerd.
Dagjes uit, winkelen en wandelgebieden: Borger, Rolde, Exloo, Eext, Groningen,
Emmen en Assen. Drouwenerzand, Dwingelderveld, Boomkroonpad, Westerbork,
Zuidlaardermeer, ’t Hemelriekje, Hunebedden, fietsen naar Gieterveen via de
Hondsrugweg of naar Gasselte. Veel mooie bossen liggen aan de N34, de
zogenoemde Hunebed highway.

Faciliteiten
Wifi. Tweepersoonsbed, eenpersoonsbed (toeslag), eethoek, zithoek, kitchenette met aanrecht, servies en bestek,
blender, waterkoker, koffiezetapparaat, magnetron-oven, eierkoker en slowcooker. Tv (NPO en streamen), dvd
speler, privé tuin en zitje bij de ingang, apart toilet, badkamer met wastafel en hoekbad met zitdouche.
Overkapte fietsenstalling. Parkeren op eigen terrein.

Inbegrepen in de huurprijs:


Gebruik van bed-, bad- en keukenlinnen en ochtendjassen.



WIFI, toeristenbelasting, energiekosten en eindschoonmaak.



Koffiefilters, afwasmiddel, handzeep, shampoo, conditioner en badschuim.



Bij aankomst is ruim aanwezig: toiletpapier, filterkoffie, thee, suiker en melk. (op = op).

Tarieven 2021

(per nacht, voor 2 personen)

Prijs per nacht vanaf 2 nachten verblijf:

€ 78,00

Prijs vanaf 8 nachten:

€ 75,00

Toeslag, TT, kerst en oud en nieuw:

€ 10,00

Extra (derde) persoon per nacht:

€ 14,00

Let op:

in juli, augustus, herfst- en kerstvakantie:
geldt minimaal verblijf van drie nachten.

Aanbetalen en annuleren
Aanbetaling 20%
Restantbetaling uiterlijk 3 weken voor aankomst.
Voor annuleringsvoorwaarden, zie www.derietkap.nl

Brochure
2021
www.derietkap.nl

Logeren in een authentieke studio
De Rietkap is een voormalig boerderijtje waarin een sfeervolle studio is
gerealiseerd. De studio is ecologisch geïsoleerd en voorzien van
vloerverwarming en een sfeerhaard. Elektriciteit wordt via zonnepanelen
opgewekt. De prachtige oude gebinten herinneren u aan tijden van
weleer.
De Rietkap heeft haar eigen ingang en een gezellige gastentuin. Een
partygrill op gas is aanwezig. Parkeren kunt u er naast de ingang.
Vanuit de studio kunt u de omgeving verkennen per fiets, auto of te voet.
Even verderop wandelt u zo de velden en bossen in, richting Gasselte. Op
het terras van bakkerij Job is het ’s zomers goed toeven en om lekker uit
te eten kunt u vlakbij terecht, in Gieten, Eext, Gasselte, Borger of Rolde.
In de zomer is het grootste boszwembad in Nederland geopend: Het
Zwanemeer. In de winter stapt u met uw schaatsen zo de natuurijsbaan
op, aan de overkant. Onbevroren is het s‘winters een prachtig meer waar
veel vogels een pleisterplaats zoeken.

Logeerboerderijtje De Rietkap
Boddeveld 14, 9461 JB GIETEN.
Tel.: (+31) (0) 628884472 / www.derietkap.nl / email: rietkapgieten@gmail.nl

Genieten van de natuur en dorpen rondom Gieten:
Wij nemen u in dit stukje tekst graag mee de paden op, de lanen in en natuurlijk ook
mee naar de prachtige dorpen die ons omringen.
We noemen eerst de mooie Brink van Gieten, kenmerkend zijn de historische panden
en de prachtige bomen. Molen de Hazewind ligt er vlakbij. Vanaf daar loopt u va de
Hondsrugweg een mooie route terug naar De Rietkap.
Fietsen kunt u huren in Gasselte, ook elektrisch en ATB. Er is een MTB route van 29
km tussen Gieten en Gasselte. Rondom zijn veel fietsroutes gemarkeerd.
Dagjes uit, winkelen en wandelgebieden: Borger, Rolde, Exloo, Eext, Groningen,
Emmen en Assen. Drouwenerzand, Dwingelderveld, Boomkroonpad, Westerbork,
Zuidlaardermeer, ’t Hemelriekje, Hunebedden, fietsen naar Gieterveen via de
Hondsrugweg of naar Gasselte. Veel mooie bossen liggen aan de N34, de
zogenoemde Hunebed highway.

Faciliteiten
Wifi. Tweepersoonsbed, eenpersoonsbed (toeslag), eethoek, zithoek, kitchenette met aanrecht, servies en bestek,
blender, waterkoker, koffiezetapparaat, magnetron-oven, eierkoker en slowcooker. Tv (NPO en streamen), dvd
speler, privé tuin en zitje bij de ingang, apart toilet, badkamer met wastafel en hoekbad met zitdouche.
Overkapte fietsenstalling. Parkeren op eigen terrein.

Inbegrepen in de huurprijs:


Gebruik van bed-, bad- en keukenlinnen en ochtendjassen.



WIFI, toeristenbelasting, energiekosten en eindschoonmaak.



Koffiefilters, afwasmiddel, handzeep, shampoo, conditioner en badschuim.



Bij aankomst is ruim aanwezig: toiletpapier, filterkoffie, thee, suiker en melk. (op = op).

Tarieven 2021

(per nacht, voor 2 personen)

Prijs per nacht vanaf 2 nachten verblijf:

€ 78,00

Prijs vanaf 8 nachten:

€ 75,00

Toeslag, TT, kerst en oud en nieuw:

€ 10,00

Extra (derde) persoon per nacht:

€ 14,00

Let op:

in juli, augustus, herfst- en kerstvakantie:
geldt minimaal verblijf van drie nachten.

Aanbetalen en annuleren
Aanbetaling 20%
Restantbetaling uiterlijk 3 weken voor aankomst.
Voor annuleringsvoorwaarden, zie www.derietkap.nl

