Comfortabele villa in Lorgues
Vakantievilla met tuin
Algemene informatie
Locatie: Lorgues, Provence Côte Azur, Frankrijk
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
De comfortabel ingerichte villa beschikt over een woonkamer met een
zithoek, houtkachel, satelliet TV (Nederlandse zenders), WIFI internet en dvdspeler. Aangrenzend aan de woonkamer bevinden zich de eetkamer met een
6-persoons eettafel, en de ruime open keuken voorzien van een 5-pits
gasfornuis, afwasmachine, koel-/vrieskast met ijsblokjesmachine, oven en
koffiezetapparaat. Vanuit de woonkamer bereikt u via een halletje 3
slaapkamers, de badkamer en het aparte toilet. De grootste slaapkamer,
gelegen aan de achterzijde van de villa, heeft een eigen badkamer "en-suite"
met douche, toilet en wastafel.

Indeling
Oppervlakte: 100 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 3
Beide andere slaapkamers liggen aan de voorzijde van de villa. Alle
slaapkamers beschikken over een 2-persoons bed met twee afzonderlijke 1persoons boxspring matrassen en inbouwkasten. De badkamer is voorzien
van een inloopdouche en wastafel. In de bounderie staat een wasmachine.
Via openslaande deuren heeft u vanuit de woonkamer en twee slaapkamers
toegang tot een gedeeltelijk overdekt terras. Het door zonne-energie
verwarmde zwembad van 10 x 5 meter ligt naast de villa en heeft een terras
met ligbedden en een buitendouche. Aan de zijkant/achterzijde van de villa
bevindt zich nog een kleiner terras. Het terrein is gedeeltelijk omheind,
voorzien van een toegangshek en beplant met olijfbomen en mediterrane
planten.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Er zijn diverse wijnchateau's in de directe omgeving. De beroemde Gorges
du Verdon zijn op ongeveer 30 autominuten.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 3 km
Afstand restaurant: 3 km
Keukenlinnen aanwezig: Neen
Badlinnen aanwezig: Neen
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
500
Bedrag schoonmaak:
100
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 1990 EUR
Prijs tussenseizoen: Op aanvraag
Prijs laagseizoen: Op aanvraag
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2527.htm

