
W E L KO M  B I J  C A R R Ē  1 7 1 1

Een complete gids met mogelijkheden,
faciliteiten en nog veel meer!



Diep in het Limburgse Heuvelland, tussen de 
groene weilanden, staat deze prachtige hoeve. 
Passend ingericht voor zakelijk, privé en 
zorggerelateerd verblijf, zodat iedereen zich hier 
meteen thuis voelt.

Carrē 1711 is van meer dan alle gemakken 
voorzien. Bekijk deze luxe maar huiselijke sfeer 
online, en neem eens contact met ons op.

Dan kunnen we dit bezoek offline voortzetten!

WELKOM BIJ  CARRĒ 1711!H E T  V E R H A A L
AC H T E R
C A R R Ē  1 7 1 1
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De hoeve heeft jarenlang dienst gedaan als een laathof  en 
werd Laathof  Schulsberg genoemd. Sinds het voorjaar van 
2019 zijn wij de trotse eigenaren. Graag ontvangen wij u in 
de geheel gerestoreerde carré hoeve. Die het toonbeeld is 
voor een combinatie tussen modern en authentiek. 

D E  V E R B O U W I N G
Om dit te realiseren, werd eerst samen met een 
3D-tekenaar een beeld geschetst van de wensen en 
mogelijkheden. Vervolgens werd hier met een constructieve 
blik naar gekeken. De verbouwing kon beginnen!

Alle elementen van de Carrē worden in eigen beheer 
verbouwd, waardoor de creativiteit de vrije ruimte krijgt en 
de mogelijkheden geen grenzen kennen. Met oog op het 
behoud van oude elementen wordt de hoeve zo afgebroken 
en weer opnieuw opgebouwd. Zo ontstaat een moderne 
hoeve met een frisse knipoog naar het verleden. Benieuwd 
naar alle ontwikkelingen? Houd onze social media in de 
gaten!

CARRĒ 1711 IS EEN EEUWENOUDE
EN AUTHENTIEKE HOEVE,
WAARVAN DE OUDSTE DELEN
HUN OORSPRONG VINDEN
IN HET JAAR 1711.



Neem plaats in onze speciaal voor 
zakelijke bijeenkomsten ingerichte 
ruimte om plannen te bespreken, 
in de woonruimte na een lange dag 
vol meetings of  op het terras om te 
genieten van de laatste 
zonnestralen over het prachtige 
landschap. Bij Carrē 1711 gaan 
rust en creativiteit arm in arm. De 
ligging van de hoeve biedt ruimte 
voor het ontwikkelen van nieuwe 
ideen in de luxe van een eigen 
privéverblijf.

MET WELK DOEL JULLIE DAN
OOK KIEZEN OM SAMEN TE
KOMEN, BIJ  CARRĒ 1711 ZAL
DIT GEGARANDEERD
WORDEN BEREIKT!

Naast de standaard faciliteiten 
wordt jullie verblijf  voorzien van 
alle benodigdheden. De grote 
horecakeuken biedt ruimte voor 
gezelligheid en culinaire 
hoogstandjes. Naar wens verzorgen 
wij voldoende bevoorrading, zodat 
jullie hier niet naar hoeven om te 
kijken. Onze grillmeesters ter 
plekke kunnen tevens een heerlijke 
barbecue verzorgen, direct vanaf  
de sfeervolle Ofyr.

Z A K E L I J K



Carrē 1711 is tevens geschikt 
voor coaches die 
teamtrainingen verzorgen. Er is 
genoeg ruimte om de groep in 
zijn geheel toe te spreken of  te 
verdelen in kleine groepen met 
aparte opdrachten die later 
samenkomen.

COACHES; HET GAAT NIET OM
WIE JE BENT, MAAR OM WIE JE
WILT WORDEN. HAAL ALLES UIT
JEZELF EN JE TEAM BIJ  CARRĒ1711

De ligging van de hoeve 
verzekert van een training 
zonder afleiding, maar genoeg 
ruimte om vrij te brainstormen 
door gebruik te maken van de 
prachtige natuur en de rust die 
de omgeving biedt. Bovendien 
is de hoeve voorzien van alle 
benodigde technische snufjes en 
anderse voorzieningen.

Z A K E L I J K



Z A K E L I J K

CARRĒ 1711 IS VOORZIEN VAN
EEN TAL VAN FACILITEITEN,
WAARONDER

Max. 36 personen (+ 3 baby’s)

Lift aanwezig

16 slaapkamers

16 badkamers

Privé terras

Gratis WIFI
Klik hier voor alle faciliteiten

Zakelijke meeting room apart (de schuur) 

Extra horeca keuken



Geniet van de boerderijdieren die om 
de hoeve heen lopen, van de grote 
diversiteit aan wandel- en fietsroutes 
en de fantastische flora en fauna die 
het zuidelijkste stukje Nederland te 
bieden heeft! Bovendien biedt de 
centrale ligging tussen diverse steden 
genoeg mogelijkheden om iedere dag 
weer iets nieuws te beleven.
Maar ook binnen in Carrē 1711 is het 
alleen maar genieten. De boerderij is 

ZET ÉÉN STAP BUITEN CARRĒ 1711
EN JE STAAT MIDDENIN DE PRACHTIGE
LIMBURGSE NATUUR.

volledig gerestaureerd en voorzien van 
authentieke elementen, moderne 
inrichting en luxe faciliteiten. Zo 
beschikt de hoeve over een grote 
leefruimte met open keuken, prachtig 
kookeiland en lange tafels om met het 
hele gezelschap aan plaats te kunnen 
nemen. 's Avonds zitten jullie in de 
gezellige zitkamer of  op het 
privéterras, genietend van een 
knisperend kampvuur. Dat is toch het 
ultieme vakantiegevoel?!

L E I S U R E



L E I S U R E

CARRĒ 1711 IS VOORZIEN VAN
EEN TAL VAN FACILITEITEN,
WAARONDER

Max. 36 personen (+ 3 baby’s)

Lift aanwezig

16 slaapkamers

16 badkamers

Privé terras

Gratis WIFI

Speelweide

Klik hier voor alle faciliteiten



Ook hulpbehoevende bezoekers. Door 
de inpandige lift is niet alleen de 
begane grond, maar ook de eerste 
verdieping bereikbaar voor gasten in 
een rolstoel. Bovendien zijn twee van 
de zestien slaapkamers volledig 
rolstoelvriendelijke en voorzien van 
aangepaste badkamers. Maar dat is 
natuurlijk niet alles!

Geniet met jullie hele gezelschap van 
de grote woning met een grote 
leefruimte met open keuken, prachtig 
kookeiland en lange tafels om met het 

DE RUIMTE, DE NATUUR EN DE
FACILITEITEN: CARRĒ 1711 IS ZO
INGERICHT DAT IEDEREEN HIER
KAN GENIETEN.

hele gezelschap aan plaats te kunnen 
nemen. De professionele 
horecakeuken is een feestje voor grote 
gezelschappen en kookliefhebbers, 
maar het diner kan ook voor jullie 
verzorgd worden. Onze grillmeesters 
staan voor jullie klaar om een heerlijke 
barbecue klaar te maken! Zet één stap 
buiten Carrē 1711 en sta direct in een 
prachtig wandel- en fietsgebied dat 
door de wegen ook rolstoel vriendelijk 
is! Vul het verblijf  aan met de juiste 
activiteiten, en jullie vakantie is 
compleet!

Z O RG I N S T E L L I N G E N



Z O RG I N S T E L L I N G E N

CARRĒ 1711 IS VOORZIEN VAN
EEN TAL VAN FACILITEITEN,
WAARONDER

Max. 36 personen (+ 3 baby’s)

Lift aanwezig

16 slaapkamers

16 badkamers

Privé terras

Gratis WIFI

Klik hier voor alle faciliteiten

Omheind terrein

Afsluitbare deuren



Geniet van de boerderijdieren die om 
de hoeve heen lopen, van de grote 
diversiteit aan wandel- en fietsroutes 
en de fantastische flora en fauna die 
het zuidelijkste stukje Nederland te 
bieden heeft! Bovendien biedt de 
centrale ligging tussen diverse steden 
genoeg mogelijkheden om iedere dag 
weer iets nieuws te beleven.
Maar ook binnen in Carrē 1711 is het 
alleen maar genieten. De boerderij is 

volledig gerestaureerd en voorzien van 
authentieke elementen, moderne 
inrichting en luxe faciliteiten. Zo 
beschikt de hoeve over een grote 
leefruimte met open keuken, prachtig 
kookeiland en lange tafels om met het 
hele gezelschap aan plaats te kunnen 
nemen. 's Avonds zitten jullie in de 
gezellige zitkamer of  op het 
privéterras, genietend van een 
knisperend kampvuur. Dat is toch het 
ultieme vakantiegevoel?!

V R AG E N ? Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

E-mailadres

Telefoonnummer

Je bericht

Verzend

Interesse in een verblijf  bij Carrē 1711 of  nieuwsgierig 
naar alle mogelijkheden? Vul ons contactformulier in, 
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. We 
ontvangen jullie
graag bij Carre 1711!

Adres 
Emailadres 
Telefoon

Schulsbergweg 30, Wittem
info@carre-1711.nl
+31(0)6 30 07 80 93



O M G E V I N G

MAASTRICHT AACHEN
AIRPORT

NIJSWILLER

VAALS

GULPEN

MAASTRICHT

HEERLEN

AKEN (DU)

VOEREN (BE)



In het Heuvelland valt zoveel te ontdekken! Ga op 
onderzoek uit in het gangenstelsel van de 
Valkenburgse grotten, tijdens een 
vakwerkwandeling of  maak een bloesemwandeling 
door het fruitige hart van Eijsden- Margraten. Een 
vakantie in Frankrijk is niet nodig, ook hier kunt u 
op excursie door de vele zonnige wijngaarden. Het 
Alpengevoel ervaart u dan weer in Vijlen of  tijdens 
een sneeuwwandeling door het prachtige Geuldal.

Vlakbij Carrē 1711 zijn genoeg speeltuinen te 
vinden! Terwijl de kinderen spelen in de vrij 
toegankelijke speeltuinen geniet u van een hapje, 
een drankje en een prachtig uitzicht. Bijvoorbeeld 
vanaf  een van de hoogst gelegen speeltuinen van 
Nederland. Of  neem deel aan het plezier bij het 
blotevoetenpark in Brunssum, de dierentuinen in 
Kerkrade en Aken, Snowworld in Landgraaf, de 
verschillende zwembaden die op een steenworp 
afstand liggen en nog veel meer!

OOK VOOR DE KINDEREN
IS HIER GENOEG TE DOEN

VIND DE SECRET SPOTS
IN DE LIMBURGSE NATUUR



Ontdek de mooiste plekken van Limburg tijdens 
uw verblijf  bij Carrē 1711!

Bezoek Wijndomein oud holset, de zuidelijkste 
wijngaard van Nederland die op een bijna 
on-Nederlandse locatie ligt en geniet van het 
prachtige uitzicht over het Gulpdal en de 
Voerstreek. Bierliefhebber? Leer meer over het 
brouwproces tijdens een rondleiding bij Brand of  
Gulpener.

Ook voor de ontspannen avondjes uit is Limburg 
ideaal. Ontdek Maastricht van grote hoogten 
vanaf  de Bold Rooftopbar, drink bijzondere 
cocktails bij Noon, een schuilplaats geboren uit 
liefde en heerlijk eten, of  eet Italiaans bij het beste 
Italiaanse restaurant van Nederland.

EEN AVONDJE UIT OP
Z'N BOURGONDISCH!



Een dagje cultuur snuiven hoort natuurlijk ook bij 
een verblijf  in het Limburgse Heuvelland!

Ga op bezoek bij de enige Amerikaanse 
Begraafplaats van Nederland in Margraten. Hier 
liggen maar liefst ruim 8.000 militairen begraven. 
Of  ga op ondergrondse ontdekkingstocht en kom 
oog in oog te staan met de verborgen geheimen en 
de rijke historie van de befaamde mergelgrotten in 
Valkenburg.

Dagje naar Heerlen? Hier vind je overal kunst op 
straat: street art. Van kleine, verstopte 
mini-schilderijtjes tot enorme muurschilderingen 
van internationale kunstenaars.

CULTUUR ZO VER ALS
HET OOG REIKT



Carrē 1711 ligt midden tussen uitgestrekte 
weilanden. Toch zijn de dagelijkse voorzieningen 
hier op een steenworp afstand te vinden.

Om de hoeve heen zijn diverse bakkerijen te 
vinden. Kunt u de geur van verse broodjes in de 
ochtend al ruiken? Ook vindt u de slager, 
supermarkt en groenteboer dicht in de buurt van 
uw verblijf.

Een dagje uit maken van uw dagelijkse inkopen? 
Dat kan natuurlijk ook! Bekijk bij Landgoed 
Heerdeberg de vrolijke scharrelende varkens in de 
buitenlucht of  ga een dagje shoppen in 
Valkenburg, Maastricht, Heerlen of  Luik!

OOK DE DAGELIJKSE
VOORZIENINGEN
ZIJN NATUURLIJK
VOLOP AANWEZIG!



Benieuwd naar alle werkzaamheden en de vooruitgang van de verbouwing? Bekijk onze vlog via youtube, insta of  facebook!
Hier delen wij alles omtrent deze bijzondere bouw.

Schulsbergweg 30 Wittem        T. +316 30 07 80 93        info@carre-1711.nl


