Ruime villa in parkachtige tuin
Vakantievilla met tuin
Algemene informatie
Locatie: Lorgues, Provence Côte Azur, Frankrijk
Aantal personen: 8
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
De leuke villa ligt in een 4.800 m2 parkachtig aangelegde tuin. Er zijn in
totaal 4 slaapkamers, waarvan 3 slaapkamers met een 2-persoons bed en 1
"chambre secret" met twee 1-persoons bedden. Door een verlaagde deur,
plafond en een rond "bootraam" is deze "chambre secret" uitermate geschikt
als kinderkamer. Deze villa is geschikt voor maximaal 6 volwassenen en 2
kinderen.

Indeling
Oppervlakte: 145 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 4
Op de begane grond komt u de villa binnen in een ruime hal, waaraan zowel
de ruime woonkamer, keuken en de slaapkamers grenzen. Vanuit de
woonkamer en het terras heeft u uitzicht over het zwembad en de omgeving.
De eetkamer is verbonden met de woonkamer en de keuken, en heeft een
eigen overdekt terras. De moderne keuken is uitgevoerd met een 4-pits
keramische kookplaat, oven, koel-/vrieskast, vaatwasser en wasmachine.
Verder is op de begane grond een separaat toilet en een badkamer met
ligbad, douche en wastafel.Op de 1e etage bevinden zich zowel de 3e
slaapkamer (met 2-persoons bed, badkamer "en suite" en een klein
dakterras met fraai uitzicht) als de "chambre secret".

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Het dorpje Lorgues is het gehele jaar door levendig. U vindt hier alle
noodzakelijke voorzieningen zoals diverse bakkers, slagers, supermarkten,
de "Tabac", banken met pinautomaten, een postkantoor, dokters en een
apotheek. Daarnaast zijn er talrijke gezellige terrassen, restaurantjes en
leuke winkeltjes.De authentieke dorpjes Salernes, Villecroze, Tourtour,
Taradeau, Les Arcs en Flayosc liggen op slechts enkele kilometers afstand.
De stad Draguignan ligt op ongeveer 10 kilometer.Binnen een uur rijden bent
u al in Monaco, Nice, Cannes of Aix en Provence. Ook de Middellandse Zee,
St. Tropez, Sainte-Maxime en het Lac de St. Croix met de prachtige Gorges
du Verdon zijn binnen 45 minuten rijden bereikbaar.

Praktisch

Prijsinformatie

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

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
500
Bedrag schoonmaak:
115
Bedrag energie:
0
Prijs hoogseizoen: 2300 EUR
Prijs tussenseizoen: 1200 EUR
Prijs laagseizoen: 850 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref1981.htm

