Algemene informatie
De boerderij
Boerderij 't Olde Hondorp is een goed voorbeeld van een
grote in traditionele trant gebouwde Achterhoekse
hallehuisboerderij met aangebouwde varkensschuur. De
boerderij dateert in de kern mogelijk nog uit de 17e eeuw
en heeft zijn huidige vorm grotendeels in de tweede helft
van de 19e eeuw gekregen.
De boerderij valt met name op door de zorgvuldige
gedetailleerde zeer brede monumentale voorgevel, die
voorzien is van een uitzonderlijk rijk gedecoreerde
ingangspartij met een pilasteromlijsting.
De boerderij die thans niet meer in bedrijf is, ligt ongeveer 2,5 kilometer van de
dorpskern van Aalten en ongeveer 6 kilometer van de in Duitsland gelegen stad Bocholt.

Het gastenverblijf
In de gerestaureerde L-vormige varkensschuur bevinden zich thans drie ruime
gastenverblijven, elk voor twee personen. Ieder gastenverblijf heeft een eigen terras,
vloerverwarming, sanitaire voorzieningen (toilet, wastafel en douche), keukenblok (met
twee elektrische kookplaatjes en koelkast), magnetron en televisie.

Routebeschrijving
't Olde Hondorp ligt ten zuiden van Aalten, dichtbij de grens met Duitsland.
Hieronder treft u een kaart aan waarop 't Olde Hondorp met een groene stip is
aangegeven.

Vanuit het noorden
U volgt de N18 tot de afslag naar
de N313. Hier slaat u linksaf. De
N313 (Hamelandroute) gaat
richting Aalten en Bocholt
(Duitsland).
U laat Aalten rechts liggen en
volgt de N313 tot de rotonde. Op
de rotonde gaat u rechtdoor. Na
het bord "Bondsrepubliek
Duitsland 1 km" gaat u linksaf.
Dit is de Hondorpweg. Na
ongeveer 500 meter ligt 't Olde
Hondorp aan uw linkerhand.

Vanuit het westen
U komt de Achterhoek in via de
A18. Deze houdt bij Varsseveld
op. Aan het einde van de
snelweg gaat u rechts. U komt
op de N18 (Twenteroute). Bij de
tweede afslag gaat u rechtsaf,
richting Aalten. U komt op de

N318. Bij Aalten houdt u de N318 aan.
U laat Aalten zo aan uw rechterhand
liggen. U rijdt dor tot het eerste
kruispunt met verkeerslichten. Hier
slaat u rechts af. U komt nu op de
N313. De N313 (Hamelandroute) gaat
richting Bocholt (Duitsland).
U laat Aalten wederom aan uw
rechterhand liggen en volgt de N313
tot de rotonde. Op de rotonde gaat u
rechtdoor. Na het bord
"Bondsrepubliek Duitsland 1 km" gaat
u linksaf. Dit is de Hondorpweg. Na
ongeveer 500 meter ligt 't Olde
Hondorp aan uw linkerhand.

De kosten
De prijs per overnachting op basis van twee personen per gastenverblijf is vanaf € 50,–,
inclusief 9% BTW. De prijs is exclusief toeristenbelasting à €1,05 per persoon per nacht.
De afzonderlijke gastenverblijven kunnen ook in combinatie worden gehuurd. De
gastenverblijven worden dan via tussendeuren met elkaar verbonden.

Aankomst en vertrek
Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur het gastenverblijf betrekken.
Wilt u op een ander moment komen, belt u dan gerust.
Op de dag van vertrek kunt u tot uiterlijk 10.00 uur gebruik maken van uw verblijf.

Afspraken




In de gastenverblijven mag niet worden gerookt.
U kunt geen huisdieren meebrengen.
U ontvangt het verblijf in schone staat, u dient deze zo ook weer af te leveren.

Informatie en boekingen
Voor informatie en boekingen kunt u ons telefonisch benaderen op 06-28225054 / 0623591788 of via de mail op harmsenlouise@hotmail.com.

