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Laatste uitbreiding van 
Strand Resort Nieuwvliet-Bad

In Strand Resort Nieuwvliet-Bad geniet u volop, van de 
Zeeuws-Vlaamse omgeving, de natuur, rust en uit-
stekende parkfaciliteiten. Naast het hoofdgebouw en 
centraal op dit succesvolle resort ontstaat, als exclusief 
onderdeel, de Kreekhof. Hier komen 13 fantasti sche 
vierpersoonswoningen, in de sti jl van een Vlaamse hoe-
ve. Een waardevolle belegging voor de toekomst en uw 
investering zeker waard!
 
Strand Resort Nieuwvliet-Bad heeft  een heldere fi losofi e: 
de vakanti ewoningen sluiten naadloos aan bij het Zeeuws-
Vlaamse landschap. Dat is uitstekend gelukt. Het resort 
ligt niet ver van de duinen en de zee en pal naast de kern 
Nieuwvliet-Bad.

Ook het multi functi onele hoofdgebouw is in deze sti jl ge-
bouwd en heeft  prima faciliteiten. Hier vindt u onder andere 
de recepti e, een winkel en het gevarieerde restaurant mét 
buitenterras. Verder is er een leuke speel- en knutselzolder 
voor de kids, een snackbar, een wasserett e en een fi etsverhuur. 
Heerlijk ontspannen kunt u natuurlijk in het overdekte zwem-
bad. Vanaf de Kreekhof loopt u er zo naartoe.
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De woningen aan de Kreekhof zijn gebouwd in de sti jl 

van een Vlaamse hoeve. Ze passen in uiterlijk en kleur 

perfect bij de rest van de bebouwing op Strand Resort 

Nieuwvliet-Bad.

Van de 13 vierpersoonswoningen liggen er acht direct 

aan het water. De andere vijf komen langs de hoofdoprij-

laan van Strand Resort Nieuwvliet-Bad en zijn op het 

zuiden georiënteerd, direct aan de besloten boomgaard. 

Alle woningen zijn ruim van opzet en van alle gemakken 

voorzien. De hoeve heeft  een besloten tuin en ligt cen-

traal in het Resort.

Fraaie omgeving, sfeervolle stadjes
Strand Resort Nieuwvliet-Bad ligt in het Nati onaal landschap West Zeeuws- 

Vlaanderen, niet ver van de schoonste stranden van Nederland. Hier schijnt 

de zon gemiddeld meer dan elders in Nederland. Sfeervolle steden als 

Sluis en Brugge zijn vlakbij. Meer zin in een mondaine sfeer? Dan is Knokke 

ideaal. En natuurlijk kunt u in de streek uitstekend wandelen, fi etsen en 

bourgondisch eten!

Kreekhof
Sfeervolle Vlaamse hoeve



Op de begane grond van de woningen bevindt zich het 

leefgedeelte met een open keuken en een riante woon-

kamer. Via de tuindeuren naar het terras bent u meteen 

buiten.

Indien u als eigenaar de woning verhuurt door Landal 

Greenparks, dan kunt u tevens genieten van een aantrekke-

lijk rendement uit de verhuur. In de aankoopinformati e bij 

deze brochure treft  u het overzicht van de huurprognoses 

aan.

De zekerheden van Strand Resort Nieuwvliet-Bad:

• Uw woning is een waardevaste belegging

• Landal Greenparks is een ervaren en betrouwbare 

 resortexploitant

• Fraaie inrichti ng met luxe keuken

• Uitstekende park faciliteiten met luxe zwembad

• Zeer ruim opgezet resort ingepast in het Zeeuws-Vlaams   

 landschap

De bovenverdieping telt twee royale slaapkamers met ieder 

een eigen badkamer. Centraal op deze etage vindt u het 

tweede separate toilet.

Voorzien van alle comfort Verhuur, eigen 

gebruik of een 

combinati e van 

beide

Begane grond Eerste verdieping



WWW.RESORTNIEUWVLIETBAD.NL

Verkoop & Informatie
Dormio recreatiewoningen bv
T +31 (0)26 - 353 77 00

Colofon 
Ontwikkeling en realisatie Ballast Nedam
Verkoop Dormio recreatiewoningen
Verhuur Landal GreenParks
Architectuur LSWA Architecten
Interieurontwerp Recreapark 
Artist impressions Henk van der Giessen
Concept en creatie Link ontwerpers

Disclaimer
Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldig-

heid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden 

ontleend. De afgebeelde illustraties en impressions zijn 

uitsluitend bedoeld als voorbeeld voor de toekomstige sfeer 

in het park en daardoor niet bindend voor het eindresultaat. 

Alle informatie, dus ook prijzen en voorwaarden, kan aan 

verandering onderhevig zijn. Niets uit  deze brochure en 

bijlagen mag worden gepubliceerd, vereenvoudigd of 

verspreid zonder voorafgaande toestemming van Ballast 

Nedam.

 


