Enkele kindvriendelijke huizen om erf, rust, ruimte en recreatie!
EUR 0
Adres:
Les Bergeries Route de la Goutte,
Saint-Bonnet Tronçais 03360 Auvergne
Aantal kamers: 12
Aantal badkamers: 2
Aantal douches: 2
Aankondiger bekijken:
corrie vd kerkhof
les Bergeries
Telefoon:

Samen met het gezellige en ruime Maison des Cerises ( 12 pers.) liggen nog enkele
vakantiehuizen om de binnenplaats van les Bergeries, omgeven door een glooiend landschap
van weilanden met oude eiken, zonnebloemenvelden en pittoreske dorpjes.

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

Het Maison des Pommes en het Maison des Poires zijn geschikt voor 6 pers. en het Maison
des Abricots voor 4 pers.
Onlangs zijn ook 2 bovenwoningen gerealiseerd op de voormalige hooizolders van de oude en
authentieke schuur, die centraal op de binnenplaats staat.
De gemoedelijke en kindvriendelijke sfeer maakt het een uitermate geschikt vakantieverblijf
vakantieverblijf voor familie en vrienden.
Het Maison des Cerises is geschikt voor 12 personen en heeft een terras met vrij uitzicht
rondom. Een heerlijke leefkeuken waar je met 12 personen gezellig kunt eten met een
complete inrichting, zoals oven, koel- vriescombinatie en een afwasmachine.
Verder een knusse woonkamer en 6 ruime tweepersoons slaapkamers met inbouwkasten en
zitje.
2 ruime badkamers met ligbad, douche, wastafel en toilet. Verder een wasmachine in de
bijkeuken.
U kunt er genieten van de rust en de pure natuur.
Vogelaars kunnen er hun hart ophalen want vele zang- en roofvogels hebben hier hun
leefgebied. Er zijn ook mogelijkheden om rustig te gaan vissen.
De omgeving nodigt uit voor urenlange wandelingen en fietstochten; les Bergeries ligt tegen
het 11.000 grote eikenbosgebied van La Fôret de Tronçais met haar vele meren, waarin
gevist en gezwommen kan worden. Het dichtstbijzijnde meer ligt al op 3 km afstand met een
zandstrand, waterglijbaan en speeltuin!!
Er zijn ook mogelijkheden voor liefhebbers van kanoën, mountainbiken, golfen , een
Adventurepark, musea, etc., etc.
Verder zijn er veel culturele bezienswaardigheden in de buurt omdat het aan de Route de
Jacques Queur ligt met haar vele kastelen, kathedralen, tuinen en bekende steden, zoals
Bourges, Montluçon en Nevers.
Op de vele gezellige markten in de pittoreske dorpjes kunt u wekelijks genieten van de
plaatselijke lekkernijen en de vele festivals en brocantes.
Alle voorzieningen liggen al op 3 tot 5 km afstand. Het nabijgelegen stadje St.Amand
Montrond is bekend om haar Romaanse verleden.
Het gezellige stadje met middeleeuwse centrum heeft veel gezellige restaurantjes en alle
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1 binnenzwembad met sauna en hamman.
voorzieningen
zoals/ Page
o.a. een
Voor verdere informatie kunt u op onze website www.les-bergeries.nl te

REF. Nr.: CV693426
Te huur/Te koop: Te huur
Woningtype: Huis
Stijl: Rustiek
Oppervlakte (buiten) (are): 50 are
Oppervlakte (binnen) (m²): 200 m2
Bouwjaar: 1884
Commissie agent/aankondiger(%):
Huurprijs Laagseizoen / Huurprijs Hoogseizoen: 550 / 840
Garage: Alleenstaand
Aantal garageplaatsen: 8
Zwembad: Geen
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
Tuin
Opgesteld op: 22-09-2012
Veranderd op: 27-09-2017
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