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Op de binnenzijde van deze folder vindt u 
het complete overzicht van onze vakantie-
verblijven. Bij sommige woningen zijn 
de extra voorzieningen aangegeven met een 
symbool of een extra foto. Zo is aangegeven 
of woningen geschikt zijn voor huisdieren of 
toegankelijk zijn voor mensen met een  
mindere validiteit. En ziet u in één oogopslag 
de locatie en de belangrijkste elementen van 
iedere woning. 

Wenst u echt alle details van iedere woning 
te bekijken? Dan verwijzen we u graag naar 
onze uitgebreide website of naar één van 
onze medewerkers om u meer te vertellen 
over ons aanbod.

Kijk voor uitgebreide
informatie op

www.oase-bv.com of be
l

+31 (0)118- 56 14 81

Noordendolfer 8 

4374 EJ Zoutelande, Nederland

Tel. +31 (0)118 - 56 14 81

info@oase-bv.com

www.oase-bv.com

OaseZoutelande

Gen i e t en 

aan de Zeeuwse Rivièra

Oase
  Hotel en BungalowverhuurOase

  Hotel en Bungalowverhuur

Accommodaties voor 
korte of langere va

kanties

voor 1 tot 28 personen

Volop speelmogelijkh
eden

op en rond het par
k 

Zee, Bos en Duin

Een mooie omgeving
met veel mogelijkhe

den
voor uitstapjes

Prachtplek
Zoutelande is een bijzondere vakantie-
bestemming, gelegen aan de Zeeuwse 
Rivièra. Het zuiderstrand ligt gunstig ten 
opzichte van de zon en vaak beschut tegen 
de wind. Het heeft gemiddeld meer zonuren 
dan de meeste andere plaatsen in Nederland 
en vaak een hogere temperatuur dan andere 
Zeeuwse stranden.
Uniek zijn de zeeschepen die dicht onder 
de kust voorbij varen richting Vlissingen en 
Antwerpen of juist daarvandaan komen. 
Dat geeft een dag strand een extra beleving. 

Het dorp Zoutelande heeft een knusse, 
typisch Zeeuwse uitstraling met een gezellige 
dorpskern. Daar vind je een verrassend ruim 
aanbod aan winkels, restaurantjes en een 
wekelijkse markt. In de zomermaanden bruist 
het dorp van de activiteiten en de gezelligheid.
En dat alles heeft u vanuit de   verblijven van 
Oase op loopafstand beschikbaar.
Ook de omgeving van Zoutelande biedt veel 
mogelijkheden met historische steden als 
Middelburg en Veere op enkele kilometers 
afstand. Op het eiland Walcheren wordt 
een ruim aanbod aan sportieve, culturele en 
recreatieve activiteiten georganiseerd, zodat 
er voor ieder wat te beleven is, bijna allemaal 
op fietsafstand van uw vakantieverblijf bij Oase.

Familiebedrijf
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Maatwerk 
Persoonlijke service en kwaliteit 
Bij Oase staat uw vakantiebeleving nog 
steeds voorop. Die beleving houden we 
graag persoonlijk. Daarom werken we met 
een klein team van vaste medewerkers.  
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Bij een deel van de accommodaties is 
 ontbijtservice standaard inbegrepen, 
zoals ons hotel en hotelappartementen. 
Deze service is echter ook beschikbaar 
voor onze andere  gasten van Oase en 
 eenvoudig bij te boeken bij uw  verblijf.

Wij zorgen er voor, dat uw vakantieverblijf 
bij aankomst optimaal schoon is. 
Heeft u aan geven de woning graag volledig 
gereed aan te treffen? Dan maken wij 
de bedden voor u op en zorgen dat diverse 
basis benodigdheden voor u klaarstaan in 
de woning. Heeft u andere wensen? 
Bespreek ze bij uw boeking en wij proberen 
er zo goed mogelijk op in te spelen. Zo doen 
we bij Oase ons best om u van uw vakantie 
te laten genieten! 

Eigenlijk zijn er wel heel veel redenen om eens 
een verblijf bij Oase te ervaren. Wij hopen u 
dan ook van harte te mogen verwelkomen 
in één van onze woningen.

Hartelijk welkom!

Welkom bij Oase
in Zoutelande!

Beschutte
vakantiewoningen
aan de voet vande duinen vlakbijhet strand

Bij Oase is er 
voor elk wat wils!

In en rond Zoutelande is
altijd wat te beleven!



Dishoek

VLISSINGEN

ZOUTELANDE

Obelix

1  Groepshuis Oase

12-13 personen

65+62 m2 

6 slaapkamers 

9x1p+2x2p bed

Keuken+, houtkachel

DVD/blu-ray

6  Zuiderstrand

6 appartementen
2-4 personen 

31-36 m2 

1 slaapkamer 

2x1p bed of 2p bed

+2p slaapbank

3  De Loeiboei

Zoutelande

8-10 personen

112 m2

4 slaapkamers 

6x1p+2p+stapelbed 

Keuken+, houtkachel

DVD/blu-ray, tuin

Bubbelbad

4  Hotel Oase

Familiehotel Oase,  

ook voor groepen

Met hotelservice en ontbijt

1 douche/toilet per etage

13 slaapkamers voor 

1, 2 of 3  personen 

Wastafel op elke kamer 

DVD/blu-ray        

2  Kleine Oase

Hotelappartement

2  personen 

13+16 m2

woonkeuken en 

1 slaap kamer 

2x1p bed

5  Luctor et Emergo

4-6 personen, 2x36 m2

2 slaapkamers

4x 1p bed + 2p slaapbank

Combi-magnetron

DVD/blu-ray

Ook als 2x hotelapp.

Beneden ? 

Bubbelbad 
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Slaapstrandhuisje 

Een unieke ervaring

Strand Westduin

17 m2 

Obelix

Algemeen

 WiFi in al onze woningen in Zoutelande 

Symbolen en tekst bij de vakantiewoningen

Keuken+ = incl. vaatwasser, wasmachine, 

combi-magnetron, Senseo, toaster en waterkoker

  Voorzieningen mindervaliden 

  Hond (niet) toegestaan of op aanvraag

  Ligbad

Extra info over 
de vakantiewoningen

op www.oase-bv.com of
bel +31 (0)118-56 14 81




