Villa Le Pont
Vakantievilla met tuin
Algemene informatie
Locatie: Darbres, Ardèche, Frankrijk
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Gelegen in het dorpje Darbres, vind je dit heerlijke huis voor een
onvergetelijke vakantie in de Ardèche. Op slechts 25 minuten van deze oase
van luxe, ruimte en rust sta je in Vallon Pont d'Arc, Balazuc of Ruoms,
zomaar wat bekende toeristisch populaire plaatsen. Het huis is
kindvriendelijk, o.a. door een volledig afsluitbare tuin van 1200 m2, een
trampoline met veiligheidsnet, zandbak, kinderstoelen, traphekje, babybedje,
box, etc. Verder heb je beschikking over WiFi, airco, een zwembad,
Nederlandse radio en televisie, een barbecue, loungeset en ligstoelen in de
tuin. In de keuken zijn een vaatwasser, wasmachine en een combimagnetron uiteraard aanwezig. Ook zo'n zin in vakantie, kijk dan op
www.vakantievilla-ardeche.nl en reserveer, want Op is Op!

Indeling
Oppervlakte: 120 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 3
Je komt binnen in een grote woonkeuken, van waaruit je de badkamer in
kunt lopen, met wastafel, regendouche, bad en toilet. Door een toog loop je
de gezellige woonkamer in met een gevulde boekenkast (boeken, DVD's en
spelletjes), een chaisse longue en heerlijke kuipstoelen. Vervolgens loop je
door de 2-persoons-slaapkamer in op de begane grond, met een eigen
wastafelmeubel. De veranda en het terras zijn vanuit alle vertrekken te
bereiken. Via de trap in de grote woonkeuken, kom je op de 1e etage met
een slaapkamer met stapelbed, als ook een babybedje. Zelfs aan een
aankleedkussen is gedacht. Tenslotte de Master bedroom met enorm veel
(berg)ruimte en een balkon met een schitterend uitzicht richting Darbres en
de heuvels van het plateau de Coiron.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

- Kanoen,- Golf,- Paardrijden,- Wandelen,- Hardlopen,- Hiken,- Abseilen,Fietsen,- Mountainbiken,- Karting,- Speleologie,- Canyoning,- ETC.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 6 km
Afstand restaurant: 6 km
Keukenlinnen aanwezig: Neen
Badlinnen aanwezig: Neen
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
500
Bedrag schoonmaak:
100
Bedrag energie:
20
Prijs hoogseizoen: 1300 EUR
Prijs tussenseizoen: 1000 EUR
Prijs laagseizoen: 450 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2505.htm

