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Welkom in Restaurant Logement De Hinde, prachtig gelegen aan de oude
haven van het Friese Elfstedenstadje Hindeloopen.
Ons logement
Even helemaal er uit, in een gastvrije omgeving. Lekker ontspannen, slapen
en genieten in onze luxe tweepersoons kamers, voorzien van alle gemakken.
‘s Ochtends wordt een uitgebreid ontbijt geserveerd. Vanuit uw bed heeft u
zomaar een fantastisch uitzicht over de oude haven en het IJsselmeer.
‘s Zomers en ‘s winters een belevenis.
Ons restaurant
Uw verblijf wordt nog fijner met een heerlijke lunch en/of diner. Wij koken met
verse, pure, hoofdzakelijk regionale producten. Er is vaak een dagspecialiteit.
Onze wijnkaart mag er zijn. Laat u verrassen!

Uw gastheer en gastvrouw: Harmen en Bea Ligthart
Voor meer informatie en reserveren:
0514 52 38 68 of info@dehinde.nl

De kamers zijn licht en modern, met alle
privacy en een eigen entree. U kijkt tot aan de
nok, de stoere balken bieden een spannend
lijnenspel.
Een luxe badkamer, gezellige zithoek en
comfortabele boxspringbedden met zachte
dekbedden maken uw verblijf aangenaam en
plezierig.
Een touch van het oude Hindeloopen siert het
hoofdeinde van het bed, handbeschilderd met
een folkloristisch bloemenmotief, de aloude
volkskunst in een eigentijds jasje.
De badkamer is voorzien van een dubbele
wastafel, douche, badjassen, badslippers,
handdoeken, föhn, shampoo en zeep.
Koffie en thee kunt u desgewenst zelf maken,
alle benodigdheden staan voor u klaar.
De minikoelkast is standaard voorzien van een
welkomstdrankje.
In de hang-legkast bevindt zich een kluisje.
Er is een tv en natuurlijk wifi.
Hindeloopen is een historisch stadje met veel
bezienswaardigheden, handwerkslieden en
musea. De ligging aan het IJsselmeer, ooit de
Zuiderzee, is uniek. ‘s Zomers en ‘s winters kunt
u genieten van wandelingen over de dijk en
aangrenzende natuurgebieden.
De recreatievaart in en nabij de oude haven
geeft veel vertier.
Het mooie achterland, de Friese Zuidwesthoek,
met weiden, bossen, oude dorpjes en stadjes en
heel veel water, biedt het hele jaar door voor elk
wat wils.
Wij willen dat het onze gasten aan niets
ontbreekt. Heeft u speciale wensen, laat ons
die dan vooraf of tijdens uw verblijf weten.
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Even een verwenmoment....
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