Coach House
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Lot et Garonne, Les Landes - Aquitaine, Frankrijk
Aantal personen: 6
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Neen
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Wij bieden 15% korting op alle verblijven in mei, juni en september 2014 kunt
u mailen info@seguinet.co.uk voor meer informatie of bel 0044 (0) 7789
697297Gelegen in het hart van de regio Aquitaine The Coach House ligt aan
de rand van de rivieren Lot, Garonne en Dordogne. Het is een 10 minuten
rijden van Fumel waar er veel grote supermarkten, restaurants en winkels.
Tal van beroemde bastide steden en kastelen zijn in de buurt en zeker een
bezoek waard. Belves, Monflanquin, Monpazier, Villefranche-du-Perigod,
Issigeac en Chateau de Biron om maar een paar te noemen. De prachtige
stad Sarlat ligt op slechts 45 minuten rijden. The Coach House biedt rust en
ontspanning in 17 hectare eigen grond. Het huis ligt in een vallei met de
rivier Lemance.

Indeling
Oppervlakte: 0 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 2
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 3
Coach House - 3 Slaapkamers, 6 personen De 2 verdiepingen Coach House
heeft een prachtig uitzicht over de vijver en de molen race.. Het is gevestigd
in een binnenplaats en heeft een overdekt terras met tuinmeubilair. Het is
volledig prive met een eigen ingang en ruime parkeergelegenheid. Er zijn
drie slaapkamers met een tweepersoonsbed in twee kamers en een kingsize
bed in de derde. Childs kinderbedje en kinderstoel kunnen worden geleverd
op aanvraag. De grote badkamer heeft 2 wastafels en een douche. Naast de
badkamer is een apart toilet. Beneden bestaat uit een keuken, eetkamer en
een grote woonkamer met een fantastische open open haard heeft. Het heeft
een flat screen TV (Freeview satelliet), DVD-speler en een slaapbank die
nog eens twee mensen kunnen slapen indien nodig. Het heeft een goed
gevulde boekenkast aan verschillende smaken.

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Activiteiten
Seguinet is een 18 hectare groot domein, bestaande uit tuinen,
boomgaarden, akkers en bossen. Het heeft een forel vissen meer, waar de
jaarlijkse viswedstrijd, georganiseerd door de Saint Front dorp commissie,
wordt gehouden elk juni. We hebben hengels, die kunnen worden geleend
door de gasten, voor gebruik op het terrein. Er zijn veel zitjes rond met
tuinmeubilair en elke woning heeft een barbecue. Er zijn schommels voor de
kinderen om op te spelen en tafeltennis, evenals een badminton net en
rackets. Er is een kleine roeiboot op het meer die gasten kunnen gebruiken
en een paar cycli die ook kan worden geleend. Let op: er gezamenlijk
gebruik van het hoofdgebouw zwembad op slechts bepaalde data kunnen
zijn. Onze oude regio van Aquitaine is doordrenkt van geschiedenis met vele
kerken en kastelen te bezoeken.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 5 km
Afstand restaurant: 5 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
Deposit is 500 euros refundable
Bedrag schoonmaak:
0
Bedrag energie:
0
Prijs hoogseizoen: 995 EUR
Prijs tussenseizoen: 850 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/ref2721.htm

