Kindvriendelijke, complete vakantiehuizen om binnenplaats; veel
ruimte, rust, recreatie!!
EUR 0
Aantal kamers: 18
Aantal badkamers: 8
Aantal douches: 9
Les Bergeries bestaat uit enkele gites voor 2 tot 38 personen om een boerenbinnenplaats ;
puur genieten ...wakker worden van de vogels, een weids uitzicht en echt tot rust komen
temidden van het franse platteland met oude eiken en afwisselende vergezichten.
Aankondiger bekijken:
corrie vd kerkhof
les Bergeries
Telefoon:

Op de website www.les-bergeries.nl staan alle huizen duidelijk vermeld.
Ieder huis heeft een eigen terras met veel privacy, een gezellige woonruimte met een eigen
frans karakter, een ruime badkamer en slaapvertrekken.

0031-495697705/0031642064299
Fax:
GSM: 0031-642064299

Het Maison des Cerises (12 p), het Maison des Poires ( 6p), het Maison des Pommes ( 6p) en
het Maison des Abricots (4p). Onlangs hebben we ook 2 bovenwoningen op de voormalige
hooizolders van de oude en authentieke schuur kunnen realiseren, Het Maison des Figues (6
p)en het Maison des Framboises (4p).
Ze zijn allemaal ruim en gezellig ingericht.
Verder is er ook een mogelijkheid om een tent of caravan te plaatsen. Er is een sanitaire
ruimte, afwaskeuken en stroom.
Het is een unieke locatie met diverse mogelijkheden in de buurt voor uitstapjes, zoals het
grootste eikenbosgebied van Frankrijk 'la Fôret de Tronçais', de vele meren met
zandstranden waar gezwommen en gevist kan worden. Veel fiets- wandel- en
mountainbikemogelijkheden. Je kunt allerlei sportieve uitdagingen aangaan in het
Adventurepark en gaan kanöen op de rivier. Prachtige kastelen met tuinen en middeleeuwse
steden gaan bezoeken en genieten van de restaurantjes en terrassen. De vele musea geven
u een interessante kijk in het leven van vroeger...op allerlei gebied. En voor een dagje uit is er
zelfs een pretpark en dierentuin op een uurtje rijden....de supermarkt ligt op 10 min. en het
stadje St.Amand heeft alle wenselijke voorzieningen, zelfs een buiten-en binnenzwembad met
sauna en hamman.
Voor de kinderen is er veel speelruimte, een klimrek, speelhuisje, voetbalgoals, baskets,
trampolines, zandbak etc.
Uw huisdier is welkom in de huizen en er is wifi centraal op de binnenplaats. Verder kunt u
gebruik maken van enkele barbecues , voldoende parkeergelegenheid en is er altijd een
ned.sprekend persoon op les Bergeries of in de buurt om u van dienst te kunnen zijn.
REF. Nr.: CV413191
Te huur/Te koop: Te huur
Woningtype: Huis
Stijl: Rustiek
Oppervlakte (buiten) (are): 50 are
Oppervlakte (binnen) (m²): 150
Bouwjaar: 1700
Commissie agent/aankondiger(%):
Huurprijs Laagseizoen / Huurprijs Hoogseizoen: 280 / 490
Garage: Geen
Aantal garageplaatsen: 8
Zwembad: Geen
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Bijkomende gebouwen:
Schuur/Stal

Ligging:
Platteland
Kenmerken:
Barbecue
De eigenaar spreekt Duits
De eigenaar spreekt Engels
De eigenaar spreekt Frans
De eigenaar spreekt Nederlands
Huisdieren toegelaten
Inbouwkeuken
Toegankelijk voor mindervaliden
Tuin
Opgesteld op: 21-09-2015
Veranderd op: 27-09-2017
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