het mooiste eiland

op het vasteland

Op vakantie in eigen land
Vakantiewoning/groepsaccommodatie Loods F
tot 12 personen

Er even helemaal tussenuit op een groen eiland aan de rand van Utrecht
Er even helemaal tussenuit op een groen eilandje aan de rand van Utrecht
Fort aan de Klop is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie,
Fort aan de Klop is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie,
een militaire verdedigingslinie uit de negentiende eeuw. Het defensieterrein van weleer is nu
een militaire verdedigingslinie uit de negentiende eeuw. Het ruige defensieterrein van weleer is nu
een groen, gastvrij eiland op 15 minuten fietsen van de Dom.
een groen, gastvrij eiland; een oase van rust op 15 minuten fietsen van de Dom.
De andere kant op, langs de rivier de Vecht, is veel moois te ontdekken en
De andere kant op, langs de rivier de Vecht, is veel moois te ontdekken en
uiteindelijk kom je zo in het plassengebied bij Loosdrecht.
uiteindelijk kom je zo in het plassengebied bij Loosdrecht.
Een vakantiewoning/groepsaccommodatie op ’t fort is de ideale uitvalsbasis voor
Een vakantiewoning / groepsaccommodatie op ’t Fort is de ideale uitvalsbasis voor
een zorgeloos weekendje weg of ontspannen vakantie.
een zorgeloos weekendje weg of ontspannen vakantie.
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Vakantiewoning/groepsaccommodatie Loods F
geschikt voor maximaal 12 personen

Alles inclusief, je hoeft alleen je kleding en toilettas mee te nemen
Bij aankomst in Loods F staat alles wat je nodig hebt voor je klaar: koffie, thee, suiker, koffiemelk, olijfolie, peper en zout,
servies, bestek, potten en pannen, barbecue en vuurschaal, bed- en keukenlinnen, handdoeken, toiletpapier en
schoonmaakmiddelen. Dit is allemaal bij de prijs inbegrepen, net als de eindschoonmaak, energie, parkeren,
toeristenbelasting en btw. Veel makkelijker en overzichtelijker kunnen we je verblijf niet maken. Je hoeft alleen nog maar
je kleding en toilettas in te pakken en mee te nemen en boodschappen te doen, of te laten bezorgen natuurlijk.

Loods F
Deze monumentale artillerieloods is compleet ingericht voor maximaal 12 gasten. Ook voor kleinere gezelschappen,
zoals bijvoorbeeld één of twee gezinnen of twee of drie stellen, is het een aangename ruimte, je zult je er niet snel
verloren voelen.
Het rookvrije gebouw (anno 1878) telt drie
slaapkamers (alleen buitenom te bereiken)
en drie badkamers. De gezellige huiskamer
heeft een zithoek, eettafel en televisie.
Het keukenblok is uitgerust met:
• gasfornuis
• koelkast
• oven
• Nespresso koffieapparaat
• waterkoker
• vaatwasser
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Alle ruimte buiten
Op het privéterras staan tafels, stoelen en een gasbarbecue klaar. Hier is ook een vuurplaats om een kampvuurtje te
maken (niet toegestaan bij langdurige droogte). Brandhout is verkrijgbaar per hele of halve kruiwagen. Op het terrein is
een klimtoestel met glijbaan voor de kleintjes, maar ook genoeg ruimte om een balletje te trappen.
Op het privéterras bij de woning zit je lekker rustig, maar wil je onder de mensen zijn, dan kun je in het hoogseizoen
gezellig aanschuiven op het Terraseiland voor een hapje en drankje in festivalsfeer of meedoen aan de activiteiten die
we organiseren. Vergeet niet even langs te gaan bij de dierenweide om hangbuikzwijntjes Douwe en Waldo en de
kippetjes gedag te zeggen.

In de buurt
Op en rond Fort aan de Klop hoeft niemand zich te vervelen. Ontdek de stad, duik in de plaatselijke geschiedenis óf in
de Maarsseveense Plassen, of struin door de natuur. Bekijk de uitgebreide tips op onze website.

Parkeren
Bij de ingang van het fortterrein is één parkeerplaats gereserveerd (bij de prijs inbegrepen). Voor eventuele extra auto’s
is gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving.
Onze accommodaties zijn niet te huur voor vrijgezellenfeestjes, sportclubs, studentengezelschappen en groepen die bier drinken als
hoofdactiviteit beschouwen tijdens hun verblijf
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Tarieven en beschikbaarheid Loods F
Periode

In- en uitchecktijden*

Weekend

vrijdag 18.00 uur tot zondag 18.00 uur

2

Weekend

vrijdag 18.00 uur tot zondag 18.00 uur

2

€ 900,-

Pasen

vrijdag 18.00 uur tot maandag 11.00 uur

3

€ 1.300,-

Hemelvaart

woensdag 18.00 uur tot zondag 18.00 uur

4

€ 1.700,-

Pinksteren

vrijdag 18.00 uur tot maandag 11.00 uur

3

€ 1.300,-

periode november 2021 t/m maart 2022
periode november 2022 t/m maart 2023
periode april t/m oktober 2022
15 t/m 18 april 2022
25 t/m 29 mei 2022
3 t/m 6 juni 2022

Nachten

All-in
prijs

€ 800,-

Kerst en Oud & Nieuw

tarieven op aanvraag, verblijfsduur in overleg
* Vermelde aankomst- en vertrektijden zijn indicatief en afhankelijk van aansluitende boekingen. In overleg is het mogelijk om hier van af te wijken. De
huurprijs is inclusief BTW, toeristenbelasting, parkeerplaats, eindschoonmaak en gebruik van bed-, bad- en keuken-linnen, toiletpapier, koffie, thee,
suiker, koffiemelk, olijfolie, peper en zout en schoonmaakmiddelen.

TIP voor GROTERE GEZELSCHAPPEN:

Meer dan 12 personen?
Combineer twee of drie loodsen

Ben je van plan om met meer mensen te komen? Ook daar is plaats voor in onze herberg. Want onze loodsen D (tot 8
personen), E (tot 12 personen) en F (tot 12 personen) liggen naast elkaar en zijn makkelijk te combineren. In totaal kun je
hier dus met 32 personen logeren.
Combineer je Loods E met D en/of F, dan heb je in E een grote keuken om voor iedereen te koken én ruimte genoeg om
samen aan tafels te eten. Onze reserveringsmedewerkers helpen je graag bij het vinden van de meest geschikte
combinatie, afhankelijk van de samenstelling van jouw groep.

