
Huize Binnendijks

Lekdijk Oost 2a

2871 AD Schoonhoven

T +31(0)182 - 38 43 10

M +31(0)6 - 24 45 78 91

info@huizebinnendijks.nl

www.huizebinnendijks.nl
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LANDELIJK LOGEREN MET DE LUXE VAN EEN HOTEL 

Grenzend aan de rivier de Lek en het 

karakteristieke stadje Schoonhoven ligt Huize 

Binnendijks. De unieke locatie voor liefhebbers van 

rust, natuur en ruimte. Huize Binnendijks is een 

vrijstaande en luxe ingerichte Bed & Breakfast die 

van alle gemakken is voorzien. 

FACILITEITEN

Op de benedenverdieping staat een 

luxe keuken met onder andere een combi 

oven, keramische kookplaat, koelkast, 

afwasmachine, koffi ezetapparaat en 

een waterkoker. Beneden vind je ook de 

douche en het toilet. Er is een eethoek 

aanwezig en de woonkamer is voorzien 

van een fl atscreen, radio en cd-speler. 

Op de bovenverdieping zijn er twee 

slaapkamers die beide voorzien zijn van 

elk twee boxpring bedden, een eigen 

wastafel en voldoende kastruimte.

PRIJZEN

Verblijf van 1 persoon

€ 55,00 per nacht.  

Verblijf met 2 personen

€ 35,00 p.p. per nacht.   

Verblijf met 3 personen

€ 30,00 p.p. per nacht.   

Verblijf met 4 personen

€ 25,00 p.p. per nacht.   

Excl. ontbijt. Kinderen 

onder de 2 jaar ver-

blijven gratis, camping-

bedje en kinderstoel 

zijn aanwezig. 

Het ontbijt bestaat 

uit diverse brood-

soorten, croissants, 

Schoonhovense fon-

teinkoek, gekookt 

eitje (van eigen 

kippen), kaas,  

vleeswaren, zoet-

beleg, koffi e, thee, 

melk of karnemelk, 

verse jus en vers 

fruit. Kosten per 

persoon € 7,50.

Het ontbijt wordt 

geserveerd in Huize 

Binnendijks.

OMGEVING

Bezoek een van de vele in de buurt gelegen 

musea, het dichtbij gelegen buitenzwembad 

of ga langs bij de vele zilver- en 

goudsmeden die Schoonhoven rijk is. Wandel 

langs de rivier de Lek of geniet per fi ets van 

de Lopikerwaard of Krimpenerwaard.
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