Vakantiewoning in de Provence
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Flayosc, Provence Côte Azur, Frankrijk
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Leuke moderne vakantiewoning rustig gelegen in het echt provencaalse
dorpje Flayosc, midden in de Provence. De woning is geschikt voor
maximaal 6 personen. Er is een Nederlands sprekende beheerder.

Indeling
Oppervlakte: 120 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 3
De modern ingerichte woning beschikt over een ruime woonkamer met
aangrenzend een open keuken (incl. vaatwasser en wasmachine), 3x een 2
pers. slaapkamer, 2 badkamers (beiden met douche) en een apart toilet. Via
ruime openslaande deuren komt u op een overdekt terras, vanwaar u zo de
tuin van 1200 m2, uiteraard met zwembad, inloopt. De woning is gelegen in
een rustig gedeelte van Flayosc, maar toch niet afgelegen. Het dorp is
makkelijk te voet (ongeveer 10 minuten) of met de auto (ongeveer 5
minuten) bereikbaar.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Het pittoreske plaatsje Flayosc ligt in het hart van de olijfvelden en
wijnvelden met zijn gerenommeerde wijnchâteaus. In Flayosc vindt u knusse
pleintjes, (8) restaurants, diverse cafés, gezellige terrassen en winkeltjes,
(o.a. 2 kleine supermarkten, een slager, een apotheek, een
tijdschriftenhandel en 3 bakkers). Ook de golfliefhebber komt in onze streek
helemaal aan zijn trekken, want meer dan 10 golfbanen liggen in de nabije
omgeving van Flayosc. In één uur rijden bent u al in Monaco, Nice, Cannes
en Aix en Provence. Ook de Middellandse Zee, St.Tropez, Ste-Maxime en
het Lac de St Croix met de prachtige Gorges du Verdon zijn binnen 45 min.
rijden bereikbaar.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 2 km
Afstand restaurant: 2 km
Keukenlinnen aanwezig: Neen
Badlinnen aanwezig: Neen
Bedlinnen aanwezig: Neen

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
500
Bedrag schoonmaak:
90
Bedrag energie:
0
Prijs hoogseizoen: 1650 EUR
Prijs tussenseizoen: Op aanvraag
Prijs laagseizoen: Op aanvraag
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref1527.htm

