Charmante gîte voor 4 personen en 4 gastenkamers met zwembad,
tennis en paardrijden
EUR 0
Adres:
Missandre Saint Pierre de Caubel,
Villeneuve sur Lot 47380 Aquitaine
Aantal kamers: 2
Aantal badkamers: 1
Aantal douches: 1
Aankondiger bekijken:
Pierre et Annie-Paule Pigeard

In Périgord Haut-Agenais domineert het Château de Missandre, genesteld in het groen,

SARL Missandre-Tourisme

tussen Casseneuil en Cancon, op 35 ha bos en weiden, de valleien van de Lot en de Tolzac.

Telefoon: 00 33 (0)5 53 41 87 66

De rust, de bloemen, de omgeving, de parfums, de zachte heuvels, de mooie stenen zullen u

Fax:
GSM: 00 33 (0)6 78 71 43 43

zeker aanspreken. In een uitzonderlijk mooi en harmonieus kader kunt u volop genieten van
het zwembad, tennissen, wandelen, rusten …. Het comfort van de kamers en de gîte, de
diverse activiteiten ter plaatse, zorgen voor een weldoend verblijf en plezier, een moment van
geluk. Waar kunt u bij ons terecht: De gîte 4 personen: Mooie duplex van 40 m², label 3
clévacances, samengesteld uit een living met zorgvuldig uitgeruste kitchenette , een bed
van 140x190 in de alcoof, een badkamer en een mezzanine met 2 bedden van 90. Het
beddengoed is van uitstekende kwaliteit. Een groot overdekt terras (30m²) met tafel en
tuinsalon zodat u buiten kunt eten. - 4 charmante gastenkamers, ruim en comfortabel, om er
eventjes uit te zijn of voor uw weekend op het platteland: - 2 afzonderlijke kamers in Le
Pigeonnier, Colombine et Tourterelle - 2 afzonderlijke kamers op de tuinverdieping:
Joséphine en Hilaire. Tarieven van de kamers (verhuur vanaf 2 nachten minimaal): € 98
per nacht voor 2 personen of € 95 per nacht vanaf 3 overnachtingen. Activiteiten ter plaatse:
Erg groot zwembad (15.5m x ~7m), met een erg licht met zout behandeld water, enkel voor
onze gasten Tenniscourt in quick Paardrijcentrum voor uitstappen in deze schitterende
bosrijke en heuvelachtige streek. Boulodrome Ping pong Kinderspelen GR en talrijke
wandelwegen rond de eigendom Relaxatieverzorging en welzijn door hypnose en klanken van
de Tibetaanse klankschalen. Activiteiten in de omgeving: Golf de Barthe in Tombeboeuf 9
holes en Golf de Castelnaud de Gratecambe 9 en 18 holes ULM-basis in Montpezat
d’Agenais Waterlelietuin Latour-Marliac in Temple sur Lot Middeleeuwse gebouwen en
dorpen Heel wat middeleeuwse forten en kastelen Gastronomie
REF. Nr.: PP811075
Te huur/Te koop: Te huur
Woningtype: gastenkamers
Stijl: Klassiek
Oppervlakte (buiten) (are): 3500
Oppervlakte (binnen) (m²): 40
Bouwjaar: 1499
Commissie agent/aankondiger(%):
Huurprijs Laagseizoen / Huurprijs Hoogseizoen: 95 / 98
Garage: Geen
Aantal garageplaatsen: 10
Zwembad: Ja
Bijkomende gebouwen:
Ligging:
Platteland
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Kenmerken:
De eigenaar spreekt Engels
De eigenaar spreekt Frans

Huisdieren niet toegelaten
Tennis
Tuin
Opgesteld op: 27-01-2014
Veranderd op: 15-02-2019
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