Les Hirondelles Paunat (Le Bugue) zwembad-piscineVakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Paunat, Dordogne, Frankrijk
Aantal personen: 8
Toegankelijk met handicap: Ja
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Les Hirondelles werd in de winter 2014-15 volledig gerenoveerd.Alles in
huis werd vernieuwd en de keuken, eetkamer en salon vormen nu één
geheel. Hierdoor ontstaat er heel veel licht en ruimte. De erker zorgt
voor de buitenbeleving ook als men binnen zit.Les Hirondelles is rustig
gelegen, omgeven door velden en bossen en heeft een ruime tuin en
een ideale zuidelijke orientatie. Zwembad 5m op 10m met omheining.
Binnen bijzonder gezellig met open keuken (nieuw!) en ineenlopende
eetkamer en salon. U leeft hier echt als 'God in Frankrijk'. Op
wandelafstand van een pitoresk dorpje (Paunat) met goed restaurant en
op 7 km van stadje Le Bugue (alle winkels). De streek is het centrum
van de prehistorie en er zijn dan ook heel wat archeologische sites te
bezoeken. Er zijn 4 verhuurformules : 8, 6, 4 of 2 personen. Voor meer
info: www.paunat.be

Indeling
Oppervlakte: 120 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 3
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 4
Zeer aangename tuin, om te relaxen of voor de kinderen om te spelen
(bosje, grasperk, zwembad, extra grasveld voor badminton of
dergelijke). Binnen bijzonder gezellig met ineenlopende keuken,
eetkamer en zitkamer. Bijzonder praktische keuken met ontbijtterras
(oostelijke oriëntatie, dus zon komt hier op). Volledig vernieuwde
badkamer met bad, douchecabine, dubbele wastafel en toilet. 2
slaapkamers op gelijksvloers waarvan één met ensuite badkamer met
douche, wastafel en toilet en één met wastafel. 2 slaapkamers met elk
2 enkele bedden op de etage. Ideaal voor gezinnen met kinderen, 2
koppels met elk 2 kinderen of koppels op zoek naar een romantische
locatie. Contacteer ons voor meer informatie. De vermelde prijzen
gelden voor bezetting tot max 6 personen (1 kamer beneden + 2 kamers
boven). Bekijk de website voor meer info : www.paunat.be

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Activiteiten
Zeer veel activiteiten in de streek voor jong en oud. Acrobranche
(avontuurlijk parcours in de bomen), paardrijden, watersport (waterski
en andere mogelijkheden op enkele km), rotsklimmen, kanovaren, ULM,
parapente, golf, tennis, fietsen, wandelen. Eénieder vindt wel iets dat
hij/zij leuk vindt. Een aanrader is een balonvaart om de streek vanuit de
lucht te verkennen. In de zomermaanden zijn er in alle dorpjes leuke
marktjes. Elke dag kan je wel ergens je geld op een aangename manier
spenderen. Contacteer ons voor meer informatie

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 7 km
Afstand restaurant: 1 km
Keukenlinnen aanwezig: Neen
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
200
Bedrag schoonmaak:
125
Bedrag energie:
0
Prijs hoogseizoen: 1400 EUR
Prijs tussenseizoen: 1075 EUR
Prijs laagseizoen: 975 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref1637.htm

