Uw eigen plek ver weg van alle drukte? Contacteer ons!

uw vakantiewoning,
een oase van rust

Droomde u altijd van een eigen plekje waar u gewekt wordt
door zonnestralen of waar u ’s ochtends ingeduffeld in een
warm dekentje geniet van een heerlijk kopje koffie? Misschien
verkiest u wel om op het strand te genieten van een prachtige
zonsondergang. In ons vakantiepark Fields of Ellis is alles mogelijk.

Steenovenstraat 4
T. +32 (0)59 29 51 91

8431 Middelkerke
info@fieldsofellis.be

WWW.F I E L DS O F E L L I S .B E

FIELDS OF ELLIS

e s c a p e
n a t u r e

weg van de wereld

Stel u dit eens voor: een oase van rust, een plaats om te ontsnappen

Wanneer u ons vakantiepark Fields of Ellis binnenwandelt, overvalt u

van de dagelijkse sleur, van alle deadlines, van de honderden e-mails,

een gevoel van thuiskomen. Deze plek is de verpersoonlijking van rust.

van de dossiers die zich maar blijven opstapelen. Een vakantiewoning

Alles werd ingedeeld om u te laten ontspannen en genieten van uw me-

of tweede thuis waar u vertoeft wanneer u het zelf wilt. Wij brengen

time of quality time met uw gezin. Uw eigen plek, subtiel verstopt in de

u naar een plaats in de natuur waar u volledig tot rust kunt komen,

omgeving. Uw toevluchtsoord als u er even tussenuit wilt zijn.

escape with two

weg van alle stress.

Alle luxe van thuis, in een omgeving waar niemand u stoort. Hou

Fields of Ellis biedt u in alle opzichten bijzondere vakantiehuisjes aan.

u dus absoluut niet in: geniet van de eerste zonnestralen op uw

Escape with two is een resort met gloednieuwe suites. Grote ramen geven

gezicht, maak een lange wandeling of blijf ter plaatse en kom tot rust.

u een panoramisch zicht op uw omgeving, een bed voorziet u van een

Geen verplichtingen, alles mag, maar absoluut niets moet.

goede nachtrust, een kitchenette is er voor een hapje en drankje, in de
badkamer frist u zich even op en op het terras komt u tot rust met een tas
koffie, warme chocomelk of een verfrissend drankje. Binnen wordt buiten
en buiten wordt binnen. Geniet van pure schoonheid verankerd in een
groene gordel nabij de kust. Knus en comfortabel aan zee met z’n twee.
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