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Bed and Breakfast De Spoelhof - Boskoop
Even over het bruggetje en je begeeft je in een oase van rust. Verborgen in het groen liggen de prachtige ingerichte 
kamers van ‘De Spoelhof’. Echt een plekje waar je je bijna niet niet thuis kunt voelen. Omringd door een fleurige tuin, 
zoals het Boskoop betaamt. 

Adres: Spoelwijkerlaan 2, 2771 NB  Boskoop – tel: 0172 210070
www.despoelhof.nl

Hotel Orion - Kaag
Omringd door water op Kaageiland. Midden in het authentieke dorpje Kaag. Geheel in stijl koffie drinken aan de 
bijzondere boottafel in de bar. Je kunt er elke dag al vroeg terecht. Om er te komen pak je het pontje.

Adres: Julianalaan 19, 2159 LB  Kaag – tel: 0252 544442
www.hotelorion.nl

Sint Nicolaashoeve - Nieuwveen
Midden in het uitgestrekte polderlandschap ligt de Sint Nicolaashoeve. Geflankeerd door hoge bomen nodigt de 
boerderij uit een kijkje te gaan nemen. Grazende koeien en wuivend graan. Wat wil je nog meer? Slapen in één van die 
oergezellige appartementjes met klinkende namen als Den Vader, Den moeder of Den boerenknecht natuurlijk!

Adres: Hogendijk 1, 2441 CK  Nieuwveen – tel: 0651010473
www.sintnicolaashoeve.nl

Camping Spijkerboor - Warmond
Een camping en jachthaven ineen. Zoek een mooi plekje met uitzicht op de Kaag. Schoon, eenvoudig en dichter bij de 
natuur kun je niet zijn. Als je ’s ochtends wakker wordt varen de boten zo ongeveer voor je tent langs.

Adres: Boekhorsterweg 21, 2362 AH Warmond – tel: 071-5018869
www.campingspijkerboor.nl
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Camping Veldhoeve - Zoeterwoude

Zet je je tent op bij de Veldhoeve, dan beland je midden in een dynamisch boeren bedrijf. 80 koeien worden 

er dagelijks gemolken. Van de melk worden, zoals ze het zelf noemen, loeiverse producten gemaakt. Dus… 

zorgen over je ontbijt hoef je je niet te maken, want dat haal je gewoon in de Zuivelbar op de boerderij. 

Adres: Broekweg 2, 2381 NL Zoeterwoude – tel: 0651374686

www.veldhoevezuivel.nl

Kampeerboerderij Straat-Hof - Leimuiden
Bij Boer Aad is het nooit saai. Vind je het leuk om meer over het boerenbedrijf te horen of om een handje te helpen 
dan kan dat. Je tent zet je op op het Binnen-Hof of op één van de ander veldjes. Je spullen rijd je met de kruiwagen 
naar je plek. De camping is kindvriendelijk, maar de hond is niet welkom. Is het zonnig, zoek dan een plekje op het 
boerenterras voor koffie, thee met wat lekkers of een ijsje.  

Adres: Willem van der Veldenweg 57, 2451 BB Leimuiden – tel: 0653864686
www.straat-hof.nl

Minicamping Het Groene Hart – Nieuwveen
Op het parkachtige terrein van Landgoed Ursula ligt minicamping Het Groene Hart. Leuk is dat de camping volledig 
door vrijwilligers gerund wordt. Op het landgoed wonen en werken mensen met een verstandelijke beperking. Echt 
een plek om tot rust te komen. Lekker op de rug in het gras staren naar wolken of vliegtuigen, een kijkje nemen in de 
vlindertuin. Er zijn uitstekende voorzieningen voor mensen met een handicap, maar iedereen is even welkom.

Adres: Anne Hendrik Kooistrastraat 130, 2441 CP Nieuwveen – tel: 088 9676171
www.ipsedebruggen.nl

B&B Klein Polderhuis - Roelofarendsveen

Een vakantie huisje aan de rand van het dorp. Gezellig en sfeervol. Vanaf het eigen terras een fantastisch 

uitzicht over de weelderige tuin en het Braassemmermeer. Pootje baden van af de steiger en je kunt 

gebruik maken van het motorbootje. Een leuk adres om een nachtje extra te blijven.

Adres: Zuideinde 101a, 2371 BS Roelofarendsveen – tel: 0620105274

www.kleinpolderhuis.nl
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Het Ghoyhuys – Oude Ade
Je omringt je met luxe als je besluit te overnachten in het Buytenhuys. Het 4-persoons appartement is voorzien van 
alle luxe en ligt centraal in het Groene Hart. Een uitstekend adres als je een paar dagen langer wilt blijven. Genieten is 
hier tot kunst verheven.

Adres: Zuidzijderweg 8, 2374 BV Oude Ade – tel: 0624814949
www.airbnb.com/buytenhuys

Mariahoeve Logies - Woubrugge
Slapen in het Polderhuisje, het Zomerhuisje, het Veenhuisje of toch liever het Boerenhuisje. De eeuwenoude 
Mariahoeve is omringd door een aantal sfeervolle accommodaties. Gelegen tussen de uitgestrekte groene 
polderweiden en de Wijde Aa. Het boerenleven opsnuiven? Help dan met koeien verzorgen of melken. 

Adres: Ofwegen 8, 2481 KA Woubrugge – tel: 0612954999
www.mariahoeve-logies.nl

Logies het Lage land - Warmond
Logeren in de Oude Stal kan bij de familie van Leeuwen. Heerlijk luxe appartementen die van alle gemakken voorzien 
zijn. Vanuit het achterhuis heb je een wijdse blik over de Boterhuispolder. Voor de boerderij klotst het water van het 
Vennemeer tegen de oevers. Ruimschoots genieten.

Adres: Langebrug 1, 2362 XA Warmond – tel: 06 55253009
www.logieshetlageland-appartementen.nl
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