Knusse vakantievilla in Vidauban
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Vidauban, Provence Côte Azur, Frankrijk
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Knusse villa met zwembad rustig gelegen nabij het dorp Vidauban.Deze villa
is geschikt voor maximaal 6 personen.

Indeling
Oppervlakte: 90 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 3
De villa is sfeervol ingericht en beschikt over een woonkamer met zithoek,
openhaard, TV (Nederlandse zenders en Franse zenders) en dvd speler. In
de aangrenzende eetkamer staat een ruime eettafel met plaats voor 6
personen. Vanuit de eetkamer komt u in de eenvoudige keuken die voorzien
is van een koel/vrieskast, magnetron en 4-pits elektrische kookplaat.Vanuit
de woonkamer bereikt u via een halletje de 2 slaapkamers, de badkamer met
dubbele wastafel en inloopdouche, en het aparte toilet. Alle slaapkamers zijn
voorzien van twee 1-persoons bedden.Buiten vindt u een zwembad van 8 x 4
meter met rondom een ruim terras voorzien van ligbedden en parassols. De
rest van het volledig omheinde terrein is natuurlijk aangelegd met
voornamelijk grasland en dennebomen.• Toeslag elektra winterperiode: €
0,088 per kWu (periode 1 november - 31 maart)

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Het centrum van Vidauban is op ongeveer 3 km. Vidauban is een levendige
plaats en ligt tussen de wijnvelden aan de voet van het Massief des Maures.
In of net buiten het centrum van Vidauban vindt u behalve grotere
supermarkten ook verschillende bakkers, slagers, restaurants en terrasjes. In
de directe omgeving zijn vele (wijn)dorpjes zoals Le Cannet des Maures, La
Garde Freinet, Le Luc, Les Arcs, Le Muy, Taradeau of Lorgues en vindt u
vele goede wijnchateau's.Binnen een uur rijden bent u al in Monaco, Nice,
Cannes of Aix en Provence. Ook de Middellandse Zee, St. Tropez, SainteMaxime en het Lac de St. Croix met de prachtige Gorges du Verdon zijn
binnen 45-60 minuten rijden bereikbaar.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 3 km
Afstand restaurant: 3 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: 1250 EUR
Prijs tussenseizoen: 950 EUR
Prijs laagseizoen: 750 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2226.htm

