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Maison La Rootz! 
THUISVOELEN… 

 
O N T D E K  D E  W E R E L D  
VA N  O N T S PA N N I N G  

 

Iedereen kan wel wat rust, ontspanning en gezondheid gebruiken. 

Kom genieten van de prachtige omgeving, de rust en ruimte van 

Groningen en alle heerlijkheden die onze B&B te bieden heeft.  

 
 

DE LOCATIE  

Leuk, Groningen! Op naar het hoge Noorden rij je letterlijk de rust tegemoet. 

Het lijkt ver, maar je bent er zo. B&B Maison La ROOTZ! ligt in het landelijk 

gelegen dorpje Noordbroek. Een bijzonder kleinschalig charmante B&B met 

alle comfort om een paar dagen heerlijk te ontspannen.  

 

 



 

 

O V E R N A C H T E N  &  O N T S P A N N E N  

I N  H E T  G R O E N  
 

Noordbroek is landelijk gelegen op zo’n 15 

minuten rijden van de stad Groningen en bij 

uitstek een prachtig gebied. Minder drukte, 

wijde uitzichten, betoverende luchten. Laat je 

verrassen op deze bijzondere locatie. Onze 

kleinschalige charmante B&B biedt alle 

comfort, rust en ontspanning.  

B&B Maison La ROOTZ! heeft één luxe 

sfeervolle kamer in "salie groen” die met 

warmte en aandacht is ingericht. Privé entree 

en voorzien van eigen sanitair, sauna en 

hottub in de tuin, helemaal privé. Een 

ruime kamer met een heerlijk bed. Volledig 

ingerichte keuken en loungeroom. Het is 

veilig logeren op een mooie locatie waar rust, 

ontspanning en hygiëne vanzelfsprekend zijn.  

Bij ons kun je gratis op eigen terrein 

parkeren. 

 

  

Goodmorning! Start de dag positief door rustig in het groen           

te ontwaken 



 

 

GRONINGS ONTBIJT  

Start de dag goed, door rustig in het groen wakker te worden. Elke ochtend een uitgebreid ontbijt 

met vers gebakken brood, heerlijke streekproducten, een geperst sapje, koffie, biologische thee 

en dan kan het uitwaaien beginnen. Ontdek hoe mooi de provincie Groningen is. 

   

 

 

 
 
 

  

 

JULLIE PRIVÉ SPA MOMENT  

 
Bij B&B Maison La ROOTZ! kun je ook 

exclusief genieten alleen, met z’n tweetjes 

van een privé sauna inclusief loungeruimte, 

doucheruimte met regen – waterval en 

handdouche & natuurlijk je eigen hottub in 

de tuin. Boek een massage of een 

magnesium voetenbadje en maak je 

weekend helemaal compleet.  

De hele ruimte, inclusief luxe faciliteiten is 

voor je gereserveerd. Je mag zelf kiezen wat 

het wordt: me time, romantiek voor twee, 

vriendinnentijd of een moeder-dochterdag. 

Daarnaast alles wat je nodig hebt douchegel, 

scrubgel, föhn, badjassen en handdoeken. 

Neem wel je eigen badslippers mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Privé onderdompelen in wellness & spa  



 

  

 

MASSAGE MOMENT  

Meer ontspannen?  

Boek een massage of een magnesium 

voetenbadje en maak je weekend helemaal 

compleet. De massageruimte is inpandig bij 

Maison La ROOTZ! Je hoeft er dus niet de 

deur voor uit. Je kunt de massage of 

voetenbadje reserveren bij jouw boeking, de 

massage vindt plaats op vrijdagmiddag.  

De prijzen van de massages bedragen € 30,- 

voor een half uur, € 55,- voor een uur.   

Wil je hier meer informatie over geef dit aan 

bij de boeking, dan nemen wij hierover 

contact met je op.  

 

   

YOGA MOMENT  

 

Relax, Release & Reload. Er ligt in onze 

yogastudio een yogamatje voor je klaar om 

even helemaal zen te worden. Yoga is dé 

sleutel naar ontspanning, jezelf opladen en 

je energiek voelen. De yogales is 

afwisselend: Hatha Yoga, Flow Yoga, Yin 

Yoga passend bij het moment van de dag.   

 

Op vrijdagavond kun je deelnemen aan een 

yogales van 20.00 - 21.00 uur. De yogastudio 

is inpandig bij Maison La ROOTZ! Je hoeft er 

dus niet de deur voor uit. Je kunt de yogales 

reserveren bij jouw boeking.  

De yogales vindt plaats in de prachtige 

yogastudio van ROOTZ!  

 

 

  

Samen genieten van een heerlijk weekendje weg. 



 

 

INFO & PRIJZEN 2021  

 

Type A: Tweepersoonskamer, 2 nachten   € 300,- 

Type B: Tweepersoonskamer, 2 nachten, sauna & hottub (4 uur)      € 395,- 

Let op bij reserveren: verblijf minimaal 2 nachten en alleen mogelijk van vrijdag t/m zondag. 

Bovengenoemd prijzen zijn inclusief ontbijt en exclusief toeristenbelasting en toeslagen.  Een 

kinderbedje bijplaatsen is op aanvraag. Huisdieren en roken zijn niet toegestaan. 

 

 

GENIET & RESERVEER  

Sauna & hottub op zaterdag van 19.00 - 23.00 uur, 4 uur  € 95,-  

Massage 30 min. € 30,- | 60 min. € 55,- uur  € 45,- p.p. 

Magnesium voetenbadje  30 min.  € 25,- p.p. 

Yogales 60 min.  € 20,- p.p. 

Tapasplankje / Vega Tapasplankje € 30,-  

Landwijn van Meinardi 1 liter € 10,-  

 

 

 

HAPPY MOMENT  

 

 
 

Wij verrassen jou graag en daarom ligt er voor jullie een klein 

cadeautje op de kamer.  



 

 

 

 

 

GA JE MEE NAAR GRONINGEN?  

Wij zullen er alles aan doen om er voor te zorgen dat het aan niets ontbreekt tijdens het verblijf 

en je weer uitgerust en opgeladen huiswaarts keert. 

 

Aanmelden? 

Wil je zeker zijn van een plek? Boek dan je er even tussenuit via ons boekingssysteem op de 

website. 

Meer informatie? Of persoonlijk advies nodig? 

Neem dan contact op met Mirjam Dreijer,  06 50212614. 

Voel je welkom bij B&B Maison La ROOTZ! 

 

 

 

 

 

 

 

 BOEKEN & BETALEN    

Je kunt boeken en betalen via onze website. Alle data, prijzen staan in het programma 

en zijn zichtbaar bij PRIJZEN & BOEKEN. 

 

Kosteloos annuleren kan tot 24 uur van te voren, daarna in overleg verplaatsbaar naar 

een andere datum. Inchecken buiten de genoemde tijden is mogelijk maar alleen 

in overleg. 

I N C H E C K E N :  V A N  1 6 : 0 0  U U R  T O T  2 0 : 0 0  U U R  |  U I T C H E C K E N :  V A N    

1 0 : 0 0  U U R  T O T  1 1 : 0 0  U U R   



 

 

 

HANDIG OM TE WETEN  

 

“Ook voor een zakelijk verblijf ben je bij ons welkom. 

“Fietsen kunnen in de fietsenstalling worden geplaatst”. 

“Wij werken met veel biologische en eigen streekeigen producten”. 

“Er valt veel te ontdekken in de omgeving”. 

“Ons dorp heeft een supermarkt Spar, een ambachtelijke slagerij Karel Nieland bij ons aan de 

overkant, een Landwinkel Meinardi, een drogisterij, kunstenaars en meer” 

“Elk seizoen heeft haar charme, wij zijn het hele jaar geopend”.  

 

ZIEN & DOEN  

 

Tijdens je verblijf in B&B Maison La ROOTZ! zijn er tal 

van mogelijkheden en manieren om de omgeving te 

verkennen. 
 

 

Zijn jullie weleens in Groningen geweest? 

 

Groningen, de hoofdstad van mijn provincie. Ook wel kortweg door ons Grunn genoemd. De 

studentenstad bij uitstek, de stad van d’Olle Grieze oftewel de Martinitoren. In de regio is er van 

alles mogelijk per fiets, auto of boot. Even een greep uit de mogelijkheden. Trek de natuur in en 

ga wandelen en fietsen door weilanden, even helemaal weg. Groningen heeft leuke kleine dorpjes.  

  

“B&B Maison La ROOTZ! ligt 15 minuten van de stad Groningen” 



 

 

INFO & L INKS  

 

 

Wandelen 

Wandelen: Knuppelpad ‘t Roegwold   

Wandelen: Landgoed Fraeylemaborg  

Wandelen: natuurgebieden in 

Groningen 

 

Fietsen 

Fietsroute: ’t Roegwold   

De mooiste fietsroutes van Groningen 

 

Leuke kleine dorpjes 

Mooie dorpjes van Groningen 

 

Museum 

Veenkoloniaal museum veendam 

Slag bij Heiligerlee 

Nederlandse Treinspoor Museum 

Zuidbroek 

 

Lekker eten 

12 leukste restaurants in Groningen 

 

Landwinkel 

Meinardi landwinkel 

 

Dagje weg 

Er op uit in Groningen 

Havenkwartier Blauwe Stad 

Ontdek Zuidlaren 

 

Bronnenbad 

Meer wellness in Groningen 

 

Beklim de Martinitoren 

Martinetoren Groningen 

 

Golfclub 

Golfclub Veendam 

Golfclub Duurswold

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

  

 

Ontdek je plekje in…. Groningen.   

Wat een rust en ruimte! 

 

Ontdek je plekje in…. Groningen. 

Wat een rust en ruimte! 

 

’t Roegwold - Schildwolde 

https://www.staatsbosbeheer.nl/routes/roegwold/knuppelpad
https://fraeylemaborg.nl/
https://fraeylemaborg.nl/
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden
https://www.staatsbosbeheer.nl/routes/roegwold/fietsroute-roegwold
https://www.route.nl/routes/fietsroutes/groningen
https://www.mooistedorpjes.nl/nederland/groningen/
https://www.veenkoloniaalmuseum.nl/
http://www.museaheiligerlee.nl/
https://www.nnttm.nl/
https://www.nnttm.nl/
https://liefsuithetnoorden.nl/restaurant-tips-groningen/
https://www.lekkereasperges.nl/
https://www.dagjeweg.nl/groningen
https://www.blauwestad.nl/
https://www.naarzuidlaren.nl/
https://www.thermenbadnieuweschans.nl/
https://www.visitgroningen.nl/nl/plekken/stad/martinitoren
https://www.golfclubveendam.nl/
https://golfclubduurswold.nl/


 

MAISON LA ROOTZ!  

E E N  C H A R M A N T E  B & B  

H O O F D S T R A A T  4 5  |  9 6 3 5  A S  |  N O O R D B R O E K  |  I N F O @ R O O T Z . I N F O  |  

0 6  5 0 2  1 2  6 1 4  

 

 

Vitale groet,  

 Mirjam Dreijer  

 
 


