
Accomodaties 
Voor een compleet overzicht in Best en Oirschot zie:  

 
Bed & breakfasthttps://www.bedandbreakfast.nl/bed-
and-breakfast-nl/best/nederland/c2759040? 

 
Hierbij volgt een selectie: 
 

 Best Uitgeslapen  

5684ZK Best 
Batalaan 9 

+31646375132 (Mobiel / Whatsapp) 

      

Best Uitgeslapen ligt in Batadorp, industrieel erfgoed midden in een bosrijk gebied, en toch tussen drie 
steden en vlakbij Eindhoven Airport. De studio is in een apart gebouwtje, alles gelijkvloers. Aankomst en 
vertrektijd is altijd in overleg. Bij aanmelding is een eventuele dieetwens handig, we houden er graag 

rekening mee. Best Uitgeslapen is geschikt voor max. 2 personen.  

Prijs voor één overnachting: 

1 persoon: € 65,= 

2 personen: € 95,= 
 

 De Nieuwe Heide  

5681BJ Best 
Sonseweg 20 

+31499395306 

+31621612744 (Mobiel / Whatsapp) 

   

Vier appartemeten te huur in Best!. De Nieuwe Heide is geschikt voor max. 12 personen.  

Onderstaande prijzen zijn per kamer / per nacht: 

  

Aantal personen Prijs per kamer / nacht 

1-persoons bezetting € 45,00 

2-persoonskamer € 55,00 

4-persoonskamer € 80,00  
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Studio Te Kunst en Te Kleur  
5684EJ Best 
Jan Van Riebeeckstraat 2 

+31499313333 

      

Studio Te Kunst en Te Kleur is geschikt voor max. 8 personen. De kosten voor overnachtingen zijn vanaf 
€ 75,00 per nacht. 

     De Groene Gevels  

5681BC Best 
Schansweg 3 

+31499396543 

+31630413122 (Mobiel / Whatsapp) 

      

Het gastenverblijf in het buitengebied van het dorp Best bestaat uit 3 studio-appartementen, elk voor 1 
tot 2 of 2 tot 4 personen met eigen douche, toilet en keukenblok, vers geleverd ontbijt € 5 per persoon. 
De Groene Gevels is geschikt voor max. 8 personen. De kosten voor overnachtingen zijn vanaf € 55,00  

 B&B Praiseco  
5685GE Best 
Jagershei 13 

+31499313181 

   

B&B Praiseco is geschikt voor max. 2 personen. De kosten voor overnachtingen zijn vanaf € 45,00 per 
nacht. 

 

     Groenewoud Huisjes  

5684NW Best 
Hagelaarweg 21 

+31499395199 

+31622374205 (Mobiel / Whatsapp) 

      

Houten vakantiehuisjes cq blokhutten te huur, geschikt voor vier personen. Recreatieboerderij en 
zorgboerderij. Groenewoud Huisjes is geschikt voor max. 8 personen. De kosten voor overnachtingen 
zijn vanaf € 50,00 per kamer per nacht. 

     De Hagelaar  

5684NW Best 
Hagelaarweg 14 

+31499395199 

+31622374205 (Mobiel / Whatsapp) 

      

Naast de zorgboerderij beschikken wij over drie complete en ruime hotelkamers met luxe badkamer, ook 

voor bruidsarrangement. De Hagelaar is geschikt voor max. 6 personen. De kosten voor overnachtingen 
zijn vanaf € 50,00 per kamer per nacht. 
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HOTELS  
 

Hotel NH Best 
3-sterrenhotel  

Adres: De Maas 2, 5684 PL Best 

Telefoon: 0499 334 610 
 

 


