
€69,50 
per nacht

2 pers.

Klein Geunhuis
Bed & Breakfast

Verscholen in de mooie Achterhoek ligt in  
het dorpje De Heurne onze Bed & Breakfast 
“Klein Geunhuis”.

Deze B&B ligt in een prachtig aangelegde sier-
grassentuin en heeft een eigen ontbijtterras en 
een zonneterras. De B&B bestaat uit een ruime en 
gezellige zit- slaapkamer, een keukentje, een hal, 
toilet en douche.

De omgeving van Het Geunhuis is een ideale 
uitvalsbasis voor wandel- en fietstochten door  
het mooie coulisselandschap van de Achterhoek. 
De Heurne ligt drie kilometer van de Duitse grens 
en dichtbij gezellige dorpen als Dinxperlo, Varsseveld, 
Aalten, Bredevoort en Winterswijk. Een bezoek aan 
de Achterhoek is een weldaad voor hen die tot  
rust willen komen in de prachtige natuur.

Een overnachting in onze B&B kost € 69,50 per 
nacht zonder ontbijt. In overleg kan er een keuze 
worden gemaakt of u een ontbijt door ons laat 
verzorgen of dat u zelf voor een ontbijt zorgt. 
Ons ontbijt kost € 8,50 p.p en bestaat uit; koffie, 
thee, melk, vers geperst sinasappelsap, diverse 
broodjes, vleeswaren, kaas, eigen gemaakte jam, 
gekookt of gebakken ei, en yogurt met cereals. 

Het ontbijt en de toeristenbelasting (€ 1,50 p.p.p.n) 
dient bij vertrek contant te worden afgerekend.

Op vrijdag en zaterdag kan er alleen voor mini-
maal twee overnachtingen geboekt worden. In de 
maanden juni, juli en augustus dient elke boeking 
uit minimaal twee overnachtingen te bestaan.

-  Ans & Joep

De bed en breakfast is gelegen in een  
heel rustige plattelandsomgeving waar  
het ‘s nachts nog echt donker en stil is.

www.kleingeunhuis.nl

Welkom in de Heurne!

Bed & Breakfast 
op een schitterende
locatie in de Achterhoek!

Verken de Achterhoek...

Mooie ANWB fiets & wandelroutes...

Tuinimpressie



Bed & Breakfast
Zit- Slaapkamer (2 pers.)
Keuken, hal, toilet & douche

Activiteiten
Wandelen
Fietsen (routes aanwezig)
Bredevoort (historisch stadje)

Prijzen
€69,50 per nacht. Op vrijdag en 
zaterdag kan er alleen voor minimaal 
2 overnachtingen geboekt worden.

Ontbijt
Het ontbijt laten verzorgen kost 
€ 8,50 p.p voor een uitgebreid ontbijt.
Zelf het ontbijt verzorgen is ook mogelijk, 
koffie en thee is dan gratis beschikbaar.

Doelgroep
Rustzoekers (absolute stilte)
Senioren (mooie fietsroutes door de natuur)
Romantici (boerse romantiek)

Adres
Bed & Breakfast “Klein Geunhuis”
Geunstraat 2
7095BB  De Heurne

Reserveren
06 471 06 178
06 535 10 121

E-mail
ansguidio@gmail.com

Website
www.kleingeunhuis.nl

Midden in een
mooi landschap
waar u kunt 
genieten van 
rust & natuur...

Keuken

De terrassen

Faciliteiten 2020

Gastheer JoepGastvrouw Ans


