Residentie Dicht bij zee
Slapen aan de voet van de duinen

Nieuwsbrief
Wij wensen u fijne feestdagen en een
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gelukkig en gezond 2019.
Onze eerste digitale nieuwsbrief in plaats van de
nieuwsbrief per post. We hebben leuke en nieuwe dingen toegevoegd en voor u als gast een vaste gasten
korting. We stappen over op zonne-energie voor elektra. Een link naar Terschellingtv een echte aanrader
om naar het weeknieuws te kijken van Terschelling of
u daarop te abonneren.
Terschelling winter 2018

Zonne-energie een grote stap naar energie neutraal
Op bijna alle daken komen pv-cellen om zonne-energie
op te wekken voor elektrisch. In totaal komen er 160
zonnepanelen op de daken. Residentie Dicht bij zee
kan hierdoor zichzelf volledig voorzien van zonnestroom, dit is weer een grote stap verder naar energie
neutraal. De zonnecellen voor warmwater, die er al
zijn blijven natuurlijk ook gewoon liggen. Ook worden
alle cv ketels vervangen en de oude tv’s zijn vervangen door flatscreen led televisies.
Duinvilla de Reddingboot wordt vanaf 2019 nog voor
maximaal 10 personen verhuurd. De huiskamer krijgt
een upgrade, de indeling wordt omgedraaid er komt
een lange eettafel en een nieuwe zithoek.

Vaste gasten korting
Wij waarderen u als gast
daarom bieden wij u tot 1
maart 2019 een korting
van 10% * op een boeking
in 2019.
Wilt u gebruik maken van
deze korting, verstuur
dan uw boekingsaanvraag
als antwoord op deze
email.

Nieuws, veranderingen en bijzonderheden
Veranderingen en nieuws van Dicht bij zee
Nieuwe schilderijen In de appartementen, het Anker en
de Tros, er hangen nu canvas schilderijen met natuur
foto’s van Terschelling.
Digitale tv Alle televisies hebben nu digitale tv van
Ziggo dus ook b.v. formule 1, uw regionale zender kijken tijdens uw vakantie is nu ook mogelijk.
Nespresso Op de hotelkamers, in de appartementen en
familiehuis De Boei komt een Nespresso machine.
Nieuw menu niet alleen een nieuw menu maar het
restaurant krijgt ook een nieuwe naam de naam wordt
“ Brasserie De Zeester”.
Pluktuin misschien heeft u het al gezien we hebben een
pluktuin met vruchten en kruiden, de kruiden gebruiken
we ook in onze brasserie en van de vruchten wordt huisgemaakt jam voor het ontbijt gemaakt en compote en
chutneys voor bij het diner.

Eiland Nieuws en interessante dingen
Vuurwerk luw dat is Oosterend vanaf deze jaarwisseling.
Siervuurwerk afsteken mag op het Keizersplein, knal
vuurwerk is in het hele dorp niet toegestaan.
Terschelling TV iedere week TerschellingTV week
journaal, reportages, mooie beelden van het eiland,
interviews en nog veel meer! Wordt abonnee en blijf
altijd op de hoogte van alles op Terschelling.
Tigerstelling de voormalige Duitse radarstelling “Tiger”
is één van de weinige stellingen die in Nederland nog
compleet aanwezig is. Het totale complex met een
oppervlakte van 7 ha bestaat uit meer dan 100 bunkers.
Ga mee op excursie in de grote commandobunker
“Bertha”
Evenementen kalender Op onze website treft u ook de
evenementen kalender aan zodat u kunt kijken wat er
allemaal te doen is op Terschelling het hele jaar door.
evenementen kalender
Polderpracht In de Terschellinger polder leven grote
groepen vogels. Vooral in de maanden april, mei en juni
als de polder volop in bloei staat. Er broeden dan
weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur. Stap op
de fiets en ontdek de mooiste plekjes.

* 10% korting op logies. Als u al een boeking gemaakt heeft voor 2019 en de eerste
aanbetaling heeft u gedaan in 2018 dan ontvangt u voor de tweede aanbetaling een
aangepaste rekening. Reserveren met 10% korting is niet mogelijk in combinatie met
aanbiedingen en arrangementen.
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