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Familieresort

PUUR Exloo

Een warm thuisgevoel
met een luxe hotelbeleving
Het is mooie zomerse zaterdagochtend. Heldere zonnestralen dwarrelen door de openstaande tuindeuren
naar binnen en verwarmen de vloer van de luxe en toch stoere villa. De vitrage wuift mee met de lichte
zomerbries, merels kwetteren in de tuin en verder is het buiten stil. Binnen knispert de krant tussen opa’s
vingers en heeft de warme geur van verse koffie meer gezinsleden wakker gemaakt. Boven geniet zijn dochter
van de weldadige stortdouche en klinken heldere stemmen van de spelende (klein)kinderen. Langzaam
ontwaakt de familie. Straks gaan ze gezellig samen ontbijten en ligt er nog een heerlijke dag voor ze, bruisend
van ideeën voor leuke dingen om in de omgeving te ontdekken.
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Familie Gerritsma

materialen. Robuuste rieten kappen, lariks

dagje uit is het fijn om weer ‘thuis’ te komen

PUUR Exloo zijn. Hier kunt u samen genieten

houten spanten en leipannen geven de vil-

in de ruime villa met eigen wellness. Het is

van schoonheid, luxe en comfort in uw eigen

la’s een authentieke uitstraling. Binnen zor-

hier heerlijk.”

royale, robuuste villa omgeven door pure,

gen hoge plinten, stompe deuren en luxe

ongerepte natuur.

sanitair en wellness voor een unieke sfeer

Aantrekkelijk rendement

Dit kan uw zaterdagochtend op familieresort

waarin u zich direct thuis voelt. Verder is

Wilt u alleen zelf van uw villa genieten of

Fantastische ligging

er veel aandacht voor duurzaamheid en

wilt u profiteren van een aantrekkelijk ren-

Familieresort PUUR Exloo ligt op één van

milieubewustzijn. Alle villa’s zijn gebouwd

dement door deze te verhuren? Beide kan.

de meest bijzondere natuurlijke plekken in

met FSC®-hout, zijn gasloos en hebben een

De verhuur en het beheer wordt uitgevoerd

Drenthe; het UNESCO Global Geopark de

‘slimme meter’ die op afstand in te stellen en

door PUUR Exloo zodat u daar zelf geen om-

Hondsrug. Oneindige heidevelden, dichte

uit te lezen is.

kijken naar heeft. En met een speciale eigenarenkorting kunt u ook heerlijk zelf gebruik

bossen en uitgestrekte veengebieden omringen het autoluwe resort dat met respect

“Het is hier heerlijk”

voor de omliggende natuur is ontwikkeld. De

Marco en Carina Gerritsma uit Groningen

vakantievilla’s staan verspreid over vijf deel-

zochten een fijn tweede huis, niet al te ver

Bezoek onze modelvilla’s en ontdek zelf de

gebieden met ieder hun eigen sfeer en archi-

van hun woonplaats. Ze hebben al drie

hoogwaardige kwaliteit en unieke sfeer van

tectuur. Het beschutte Klimbos is ideaal voor

keer overnacht in een modelvilla van Fami-

Familieresort PUUR Exloo. Maak een af-

gasten met kleine kinderen terwijl De Heu-

lieresort PUUR Exloo en kunnen binnenkort

spraak voor een vrijblijvende bezichtiging. U

velrug garant staat voor rust en privacy. Het

genieten van hun eigen villa. Marco: “De

bent van harte welkom.

Oerveld biedt alle ruimte voor grote groepen

mooie omgeving en prachtige uitstraling

en families en De Bosrand vormt een private

van de villa’s sprak ons direct aan. Iedere

Meer weten over Familieresort PUUR Exloo?

mini-buurt zonder verhuurverplichting. Het

keer als we hier zijn genieten we met onze

Ga dan naar www.puurexloo.nl of bel 0513-

Sprokkelveld zal nog nader ingevuld worden.

honden, van heerlijke wandelingen over de

745016.

maken van uw villa.

uitgestrekte hei en ontdekken we steeds
Unieke luxe villa’s

weer nieuwe plekken. Verder is Exloo een

Kies uw eigen royale villa, gebouwd met

leuk dorp met veel goede horeca en is er in

sfeervolle, duurzame en onderhoudsarme

de omgeving van alles te doen. En na een
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13 EXCLUSIEVE
KLIMBOSVILLA’S
EIGENWIJS MET
EEN HEDENDAAGS
KARAKTER

Investeer waardevast in het exclusieve
familieresort in Drents UNESCO-natuurgebied
PU U R E X L O O.N L

ABE LENSTRA BOULEVARD 50-1, 8448 JB HEERENVEEN • TEL. 0513 745 016
PUUREXLOO@KONTOURVASTGOED.NL • KONTOURVASTGOED.NL

VALUE FOR LIFE.

