Vakantiehuisje op een boerderij: dieren, speeltuin,
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Plelauff, Bretagne, Frankrijk
Aantal personen: 5
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Een traditionele bretonse longère verbouwd tot 3 vakantiehuisjes bij
een boerderij: GITES A LA FERME. Gites à la ferme zijn een ideale
vakantieplek voor gezinnen met kinderen, dieren- en natuurliefhebbers.
De gites liggen bij een boerderij met een heleboel dieren: paarden,
poneys, kippen, geiten, schapen, konijnen, varkentjes en een ezel.
Kortom dierenliefhebbers groot en klein kunnen hier hun hartje
ophalen tussen de dieren. Er is bij de gites nog een grote speelweide
met speelattributen voor de kinderen, zoals klimtoestellen, schommels,
wip, glijbaan, zandbak, ping-pong tafel. De gites liggen aan het eind van
een doodlopend weggetje, grenzend aan een groot bos. Hierdoor is er
geen verkeer rondom de gites en is het heerlijk rustig.

Indeling
Oppervlakte: 110 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 2
3 vakantiehuisjes:Gite BIHAN: max 2 personen (+baby)/:170-292
euroGite EBAT: max 4 personen: 245-438 euroGite KALONE: max 6
personen: 385-564 euroVoorzien van modern confort.Draadloos
internet.Kinderledikant en kinderstoel aanwezig op aanvraag.Terras op
het zuiden met tuinmeubelhttp://www.gitesalaferme.fr

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Gites à la ferme zijn landelijk gelegen in het hartje van Bretagne. Ze
liggen aangrenzend aan foret de Quénécan, een 3000 hectare groot
bos. Waardoor u vanuit uw gite een mooie wandeling kan maken in de
natuur. Tevens ligt het dichtbij het een kanaal Nantes-Brest, waarlangs
een mooi wandel/fietspad ligt en dichtbij Lac de Guerlédan, een zeer
groot stuwmeer met meerdere zandstrandjes en watersportactiviteiten.
Circa 2 km van Gouarec, een middeleeuws dorpje waar men een
bakker, supermarkt, VVV-kantoor, postkantoor, restaurant kan vinden.
Tevens kan men in Gouarec heerlijk een spelletje midgetgolf spelen.
Door de centrale ligging in Bretagne zijn de gites een goed vertrekpunt
om Bretagne te verkennen.

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:
Bedrag schoonmaak:
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 438 EUR
Prijs tussenseizoen: 245 EUR
Prijs laagseizoen: 245 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2156.htm

