Maison La Bergerie
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Vinon sur Verdon, Provence Côte Azur, Frankrijk
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Neen
Het vakantiehuis La Bergerie is een zeer oude gerenoveerde boerderij en ligt
inmiddels, na ruim 300 jaar in het hart van het Provencaalse stadje Vinon sur
Verdon in de Provence. U kunt genieten van de rust rondom het huis, maar
U loopt in 3 minuten naar de bakker of een gezellig terrasje. Het huis heeft
nog steeds de charme van een oude boerderij. Dikke oude muren en het
huidige zwembad was vroeger een drinkplaats voor schapen. In de zomer is
de patio (overdekt terras) naast de keuken de plek om te eten, te drinken en
lezen. Met andere woorden: genieten van het Franse leven. Vinon ligt op
ongeveer 45 km afstand van Aix en Provence en 30 km van de fameuze
Gorges du Verdon en het Lac Sainte Croix. De middellandse zee is slechts
een uur rijden.Voor wandelliefhebbers is de omgeving een paradijs.

Indeling
Oppervlakte: 0 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 3
Aantal badkamers: 3
Aantal slaapkamers: 2
De grote eetkeuken is, zoals zo vaak in de Provence, de centrale leefplek
van het huis. Verder zijn er 3 slaapkamers en 2 badkamers (1 met bad en 1
met douche). 1 slaapkamer heeft een tweepersoonsbed, 1 slaapkamer heeft
een tweepersoonsbed + één 1-persoonsbed, 1 slaapkamer heeft drie 1persoonsbedden. Er staat in de woonkamer nog een bedbank, die kan die
dienen als slaapplaats voor 2 personen.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Voor wandelliefhebbers is de omgeving een paradijs. Andere activiteiten die
in Vinon aanwezig zijn: paardrijden, zweefvliegen, vliegen, kayakken,
zwemmen en tennissen. Het stadje Vinon sur Verdon ligt net boven de linker
oever van de rivier de Verdon. Een stadje met een typische Provencaalse
atmosfeer: Oude straatjes en een dorpsplein onder de lommer van de
platanen. In Vinon vindt u de leukste restaurantjes, winkeltjes en een
supermarkt. Op zondagmorgen bovendien een uitgebreide markt. Vinon ligt
op 25 km afstand van de beroemde Gorges du Verdon, een spectaculair stuk
natuurschoon.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 0,5 km
Afstand restaurant: 0.5 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Neen
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
300
Bedrag schoonmaak:
90
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 1500 EUR
Prijs tussenseizoen: 1100 EUR
Prijs laagseizoen: 900 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref1725.htm

