
“BUITENGEWOON”

Eckelrade

MaastrichtBereikbaarheid:

Per auto:

Als u per auto komt, volgt u de A2 richting 
Luik. Voorbij Maastricht neemt u afslag 56 

Gronsveld / St. Geertruid. Dan volgt u de ANWB-
borden richting St.-Geertruid. 
Vervolgens rijdt u door het Savelsbos de berg op 
en neemt u boven aangekomen de 2e straat links. 
Dit is de Dorpsstraat. Een paar honderd meter 
verder aan de rechterkant vindt u nummer 70.

Per openbaar vervoer:

Als u met de trein komt, stapt u uit in  
Maastricht Centraal en neemt vervolgens 

buslijn 57 en stapt uit in Eckelrade (Molenweg) 
De laatste bus vanuit Maastricht vertrekt om 
23.12 uur.  
Voor meer reisinformatie zie www.9292ov.nl

Reservering:
 

J.H.M. Driessen-Dautzenberg 
Dorpsstraat 70 

6252 NE Eckelrade
 

Tel. (043) 408 27 20 
e-mail: buitengewoon@driessenpagina.nl 

www.driessenpagina.nl

informatie		

“BUITENGEWOON”



De gezellige vakantiewoning ‘Buitengewoon’  
bevindt zich in Eckelrade. Dit idyllische 

plaatsje ligt op 8 km. afstand van hartje Maastricht 
en 15 km. van Luik en de Ardennen verwijderd. 
Te midden van het Limburgse heuvelland kunt u 
hier genieten van uw welverdiende rust. Een ideale 
woning voor natuurliefhebbers en wandelaars; 
het Savelsbos ligt op loopafstand. In de aangren-
zende dorpen treft u alle benodigde winkels aan. 
In St. Geertruid (afstand 2 km) kunt u fietsen huren 
die op verzoek gebracht en ook weer opgehaald 
worden. In Oost-Maarland (ca. 4 km) bevindt zich 
een dagstrand met diverse watersportmogelijkheden. 
Het plaatsje Gulpen heeft een tropisch zwembad. 
In de vakantiewoning is VVV-info aanwezig.

De vakantiewoning is comfortabel ingericht.
De woonkamer heeft een gezellige eet- en 

zithoek met TV, DVD-speler en radio/CD-speler. 
De keuken is voorzien van een keramische kook-
plaat, koel/vriescombinatie en een magnetron.  
Er zijn twee slaapkamers waarvan één met een 
boxspring tweepersoonsbed en één met twee 
éénpersoonsbedden. Voor de kleintjes is er een 
kinderbedje en kinderstoel aanwezig. De badka-
mer is voorzien van een nette douche, wastafel 
en toilet. Tijdens uw verblijf mag u gebruik maken 
van de tuin.  
Kortom: een vakantiewoning van alle gemakken 
voorzien!

De vakantiewoning:

In het hoogseizoen (april tot en met oktober) 
is weekend-, of midweekverhuur mogelijk op 

basis van beschikbaarheid.
 
Een week loopt van: 
zaterdag 15.00 uur t/m zaterdag 10.30 uur. 
Een midweek loopt van: 
maandag 15.00 uur t/m vrijdag 10.30 uur. 
Een weekend loopt van: 
vrijdag 15.00 uur t/m maandag 10.30 uur.
 
i.v.m. eventuele gevoeligheden van andere huurders 
zijn huisdieren niet toegestaan.

Voorzieningen: eet- zithoek, TV, DVD-speler, stereo installatie, keramische kookplaat,  
koel/vriescombinatie, magnetron, kinderbed, douche, toilet, wasmachine, tuin(terras).

Algemene informatie:


