
Vakantiehuizen 

op ameland

tot 24 personen

Volledig aangepast

Ameland

Wel ons mooiste stukje buiten-land geno-
emd heeft iedere vakantieganger veel te 
bieden aan natuur, cultuur, ontspanning 
en inspanning! Een hoogtepunt is vaak 
een boottocht naar zeehonden, maar ook 
een huifkartocht, strandrit, musea bezoek,  
zonnen op het strand, bezoek aan één van 
de vele restaurantjes of uitgaansgelegen-
heden maken Ameland tot een geslaagde 
vakantie!

Contact

De Zilte Wind
Gerrit Kosterweg 5A

9162 EN  BALLUM – AMELAND
Tel:0519-556663

Mail: info@deziltewind.nl 
Website: www.deziltewind.nl

www.deziltewind.nl



De Zilte Wind

Een oud boerenerf midden in het dorpje Bal-
lum op Ameland ligt de aangepaste accommo-
datie “de Zilte Wind”. De voormalige boerderij 
is in 2012 geheel verbouwd en biedt plaats 
aan 24 gasten. Bestaande uit 2 vakantiewo-
ningen “Oostenwind” en “Westenwind” die 
met elkaar te verbinden zijn via een dubbele 
deur. De begane grond is geheel toegankelijk. 
Het ruime erf is omringd door bomen en biedt 
ruime parkeergelegenheid en speelruimte 
voor kinderen. Hier kan een ieder, met of zon-
der een beperking, genieten van een zorgen-
loze vakantie!

Oostenwind
is een ruim 14-persoons vakantiehuis.

De indeling:
Begane grond (+/- 184 m2): Woonkamer met 
open keuken, 4 tweepersoons slaapkamers, 
hal, badkamer met ligbad/douche/toilet, 
aparte douche en een apart toilet.
Eerste verdieping: hal, 2 driepersoons slaap-
kamers, badkamer met ligbad/ douche/ 
toilet, wasruimte met wasmachine en droger 
en een apart toilet.

De Oostenwind biedt tevens een gezellige boe-
rensfeer, deels in hoogte verstelbare keuken, 
standaard 4 hoog/laag bedden, lichaamsföhn, 
tillift toegankelijk bad en gratis WiFi.

Westenwind
 is een ruim 10-persoons vakantiehuis

De indeling
Begane grond (+/- 120 M2): woonkamer 
met een open keuken, hal, bijkeuken met 
wasmachine en droger, 2 slaapkamers en 
een badkamer met ligbad/douche/toilet en 
wastafel.

Eerste verdieping: 2 slaapkamers, badka-
mer met douche/toilet en wastafel.
De Westenwind biedt tevens een gezellige 
boerensfeer, in hoogte verstelbare keuken, 
standaard 2 hoog/laag bedden, tillift toe-
gankelijk bad en gratis Wifi. 


