Gite 4/6 personen met verwarmd zwembad in Zuid ARDECHE
EUR 0
Adres:
Quartier Chaussy 64 avenue de vallon,
RUOMS 07120 Rhône-Alpes
Aantal kamers: 2
Aantal badkamers: 1
Aantal douches:
Aankondiger bekijken:
David DUTERTRE

Gîtedorp van het Kasteel van CHAUSSY – Zuid Ardèche Niet ver van het dorp RUOMS en

Eurl CHATEAU DE CHAUSSY

in de buurt van de Gorges de l'Ardèche en het Pont d'Arc stelt het kasteel van CHAUSSY

Telefoon: +33(0)475396182

een dorp van 20 gîtes voor die het label Clévacances gekregen hebben. Er kunnen van 2

Fax:

tot 8 personen terecht in de gîtes die werden ingericht in het kasteel, of in karaktervolle

GSM: +33(0)613379127

stenen huizen. U vindt er een uitzonderlijke omgeving om er zonnige vakanties door te
brengen, samen met het gezin. Ideaal voor kinderen. Staan tot uw beschikking: een verwarmd
zwembad, een kinderbadje, een trampoline, speelterreinen, een tennisveld, Babyfoot,
Pingpong, Pétanque, Miniboerderij met lama's, dwerggeitjes, poney's, paarden voor klein en
groot. Gratis Wi-Fi. Animatie voor heel het gezin in juli en augustus. Dorp en winkels op 5
minuten te voet en op 100 meter heeft u toegang tot de wandelweg Voie Verte voor uw
gezinswandelingen. Open van half maart tot eind oktober. In de omgeving zijn heel wat
sportactiviteiten mogelijk (kanoën, kajakken, paardrijden, Accro-branche, zwemmen, …) en
zijn er talrijke toeristische sites te bezoeken (Grotten, Avens, Musea, Karaktervolle dorpjes,
Provençaalse marktjes …). Deze gelijkvloerse gîte werd gebouwd in de grijze
Ardèchesteen en bevindt zich niet ver van de miniboerderij en het zwembad. Zuidgericht
terras van 30m2 met een smeedijzeren luifel.
REF. Nr.: DD586937
Te huur/Te koop: Te huur
Woningtype: Gîte
Stijl: Klassiek
Oppervlakte (buiten) (are):
Oppervlakte (binnen) (m²): 55
Bouwjaar: 2003
Commissie agent/aankondiger(%):
Huurprijs Laagseizoen / Huurprijs Hoogseizoen: 460 / 1320
Garage: Alleenstaand
Aantal garageplaatsen: 2
Zwembad: Ja
Bijkomende gebouwen:
Ligging:
Platteland
Kenmerken:
De eigenaar spreekt Engels
De eigenaar spreekt Frans
Huisdieren toegelaten
Inbouwkeuken
Tennis
Tuin
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