O ver n achti n g m et s m aak v l akbi j stra n d , bos e n ge z e l l igheid

op zakenreis

Moet u wel eens op zakenreis en denkt u dan ”nee niet weer overnachten in zo’n groot
onpersoonlijk hotel”! Dan biedt B&B De Overnachting de ideale uitkomst!
B&B De Overnachting is gevestigd in een historisch pand in het kleine dorpje Schagerbrug
in de Kop van Noord-Holland, op een steenworp afstand van de gezellige stad Schagen.
Schagerbrug ligt in de nabijheid van de N9, steden als Alkmaar en Den Helder zijn binnen
een half uur te bereiken. Hebt u even geen zin om met de auto te gaan? Binnen 10 minuten bent u op het station van Schagen, waar elk half uur een intercity richting Amsterdam
vertrekt. Hier kun je de auto nog gratis parkeren ook!

Binnen 10 minuten rijden sta je op het prachtige brede strand.

uw APPARTEMENT

De verbouwing van de B&B is onlangs voltooid. De verbouwing is gevolgd door een filmploeg van het programma Droom in Uitvoering. Het appartement is van alle gemakken
voorzien en er is aandacht voor de kleine details. Dit zult u ervaren als u ’s morgens het
ontbijt geserveerd krijgt. Altijd verrassend en geen dag hetzelfde!
B&B ”De Overnachting” biedt vele faciliteiten die een aangenaam verblijf garanderen. De
kamer/het appartement is zeer ruim en beschikt over een badkamer met 2 badjassen en
Rituals badproducten, apart toilet, compleet ingerichte keuken, 1 slaapkamer met een
kingsize tweepersoons bed, 2 smarttelevisies, 2 terrassen. Ook aanwezig: (laptop)kluis
met stopcontact, koffiezetapparaat, waterkoker en magnetron.
Uiteraard is er een parkeerplaats voor de auto.

ongestoord werken

In De Overnachting kunt u ontspannen en ongestoord werken op bijvoorbeeld de laptop
of het tablet. Het spreekt voor zich dat u een snelle internetverbinding tot uw beschikking
heeft, vanzelfsprekend bieden wij u deze service gratis. Ook is er ruimte om met relaties
in ongedwongen sfeer een vergadering te beleggen.
Geen zin om te koken? Geen probleem!
Culinaire mogelijkheden worden u geboden in de Brasserie ”De Keuken” (tegenover
De Overnachting). Voor simpelere plates kunt u terecht bij snackbar Rondom Gelukkig.

OMGEVING

Hebt u even geen afspraken in de agenda, dan is de veelzijdige omgeving de moeite van
een bezoek meer dan waard. Houdt u van wandel- of fietstochten door het polderlandschap? Bezoekt u liever pittoreske stadjes aan de monumentale West-Friese Omringdijk,
zoals Schagen, Medemblik, Enkhuizen en Hoorn? Misschien staat winkelen hoog op het
verlanglijstje? Steden als Alkmaar en Amsterdam liggen op goed bereikbare afstand van
”De Overnachting”. Overbodig te vermelden, dat deze steden voor liefhebbers van kunst
en cultuur veel te bieden hebben.
Succesvol netwerken kunt u bij uitstek tijdens een potje golf. In de directe nabijheid zijn
diverse golfbanen, zoals Golfbaan Dirkshorn en Golfbaan ‘t Regthuys in Winkel.
Uw gastvrouw helpt u graag bij uw uitstapjes/tickets.
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