Maison Violette
Vakantiehuis met tuin
Algemene informatie
Locatie: Château Guibert, Vendée, Frankrijk
Aantal personen: 2
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Comfortabele woning bij mini-camping met gebruik van zwembad. Heerlijke
rustige ligging. Op 300 meter van een mooi zwem- en vismeer, op 32 km van
de zee. Veel wandelmogelijkheden. Ideaal gebied om te vissen. Veel
bezienswaardigheden in de streek. Bed-, bad- en keukenlinnen is
inbegrepen. Wifi en Nederlandse tv-zenders.De woning is gelegen in een
gehuchtje met slechts 3 woningen. Er komt geen verkeer langs. Uitzicht op
dalletje en heuvels. Op 300 meter ligt een mooi stuwmeer, op 32 km liggen
de stranden van de Atlantische Oceaan.

Indeling
Oppervlakte: 58 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 1
Woonkamer met 2½-zitsbank en 2 fauteuils. Eettafel. Keuken met 4
gaspitten, koelkast, diepvries, waterkoker, koffiemachine en magnetron. Tv
met NL-se tv-zenders.Badkamer met royale inloopdouche (150 x 80),
wastafel en apart toilet. Slaapkamer met een dubbel bed (160 x 200).Voor
het huis een zonnig terras met tuinmeubilair en parasol. Zwembad voor
algemeen gebruik. Het huis is comfortabel en met smaak ingericht. Alle
inventaris is voldoende aanwezig. Het zal u aan niks ontbreken. De kwaliteit
van huis en inrichting/inventaris is zeer goed te noemen.Linnengoed
inbegrepen. Verwarming. Geen huisdieren, roken is niet toegestaan.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Het is een streek met veel te zien en te doen voor alle leeftijden: wandelen,
vissen, golf, ontstressen, genieten van de natuur en het (meestal) goede
klimaat, La Rochelle, Ile de Ré, Sables d'Olonne, kastelen, dierentuinen,
aquaria, zoutpannen, een wijnroute (met proeven!), Nantes, de eilanden,
boottochtjes, badplaatsen, strand en zee, Futuroscope, etc.Zwemmen,
wandelen, vissen, golfen, strand en zee, eilanden bekijken, boottochten,
kano huren, kastelen bezoeken, La Rochelle, Futuroscope, Sables d'Olonne,
Île de Ré, Marais Poitevin, wijnroute, lekker eten, zoutpannen, etc.

Praktisch

Prijsinformatie

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

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
200
Bedrag schoonmaak:
0
Bedrag energie:
0
Prijs hoogseizoen: 795 EUR
Prijs tussenseizoen: 595 EUR
Prijs laagseizoen: 495 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref389.htm

