Vakantievilla Sans Soucis, PROVENCE
Vakantievilla met tuin
Algemene informatie
Locatie: Rocbaron, Provence Côte Azur - Var, Frankrijk
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Ja
WiFi: Ja
Deze lichte, zonnige, moderne villa met privé zwembad en veel privacy, ligt
ideaal om de rest van de Provence te ontdekken. Voor 4-6 personen; buiten
hoogseizoen lagere prijzen voor 4 personen. Vanaf de zonnige terrassen of
de buitenkeuken (met BBQ) heeft u een fraai uitzicht op de bergen en kunt u
genieten van een prachtige zonsondergang. Het huis is ruim, rustig en ligt in
een tuin van 1500 m2. Het vakantieverblijf beschikt over een zeer mooie ziten eetkamer met 3 schuifdeuren naar het terras. Er is een TV (met
Nederlandse programma's), WIFI, radip+CD en DVD-speler.De open keuken
is goed geoutilleerd.Er is een wasmachine en droger, plus een kinderbedje
en een kinderstoel.Bedlinnen kan apart gehuurd
worden.Parkeergelegenheid: 2 auto's op eigen (afgesloten) terrein.De locale
contactpersoon spreekt: Frans, Nederlands en Engels

Indeling
Oppervlakte: 130 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 3
Oppervlakte: 130 m2.Begane grond:Vanuit de ruime zitkamer met 2 banken
en 2 losse fauteuils kunt u via 2 schuifdeuren naar het terras. Het
eetgedeelte is voorzien van een grote eettafel en via de schuifdeur komt u op
het (overdekte) terras. Slaapkamer1 heeft 2 boxspringbedden (90x200).
Badkamer met douche, ligbad en dubbele wastafel. De openkeuken is goed
geoutilleerd (4p fornuis, vaatwasser, magnetron, tosti-ijzer etc). Aparte
wc.Eerste etage: 2 slaapkamers (ieder 2 boxspringbedden(90x200),
badkamer met wastafel + douch en aparte wc.Bedlinnen kan apart worden
gehuurd.

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Activiteiten
Er is veel te doen in dit gedeelte van de Var. Vanaf het huis kunt u naar de
ruïne bij Rocbaron lopen, vanwaar u uitzicht heeft over het dorp en kunt u de
Middellandsezee zien liggen. De stadjes Brignoles en St, Maximin zijn zeer
sfeervol. Toulon met zijn haven en markt op zondag is zeker de moeite
waard, net zoals de weekmarkt van Garéoult. U kunt een dag doorbrengen
in Hyères met zijn oude stadscentrum en zijn haven.Het dorp ligt in het
gebied van de wijn/rosé: er zijn wijndomeinen bij Pierrefeu, Puget-ville en
Brignoles.Sportief: wandelen, fietsen, golfen, kanoën, duiken etc.Stranden: bij
Le Lavendou, La Londe en Ile de Giens.Plaatsen: St. Maximin, Toulon,
Bandol, Sanary-sur-Mer en Casis.Natuur: Haute Var, Massif des Maures en
Massif de la St. Baumes.Water: Middellanfse Zee, Gorge du Verdon, Lac de
St. Croix.Zaterdag = wisseldag

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:
80
Bedrag energie:
0
Prijs hoogseizoen: 1695 EUR
Prijs tussenseizoen: 900 EUR
Prijs laagseizoen: 500 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2613.htm

