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Voor je ligt onze nieuwe brochure met ons uitgebreide aanbod vakantiewoningen 

2022. Ons aanbod bestaat uitsluitend uit kwalitatieve woningen, daar kan u  van op 

aan. De woningen worden door ons geselecteerd, persoonlijk bezocht en regelmatig 

gecontroleerd. Om u te helpen de woning te vinden die het best aansluit bij uw 

verwachtingen, geven we elke woning sterren: 

3-sterren: een comfortabele, goed uitgeruste vakantiewoning met prima prijs-

kwaliteitverhouding waar u een zalige tijd met familie of vrienden doorbrengt.

4-sterren: In deze vrij recente, fraai ingerichte vakantiewoning geniet u in alle comfort 

van het prachtige uitzicht.

5-sterren: Deze luxueuze en perfect afgewerkte vakantiewoning op een absolute 

toplocatie kan de meest veeleisende gast behagen. 

Aarzel niet ons hiervoor te contacteren!

Meer foto’s en info over de woningen vind je op onze website, daar kan je meteen ook 

checken of de gewenste periode nog beschikbaar is, kan je beoordelingen van andere 

gasten lezen en je vind er ook onze promoties en lastminute-aanbiedingen. 

Heb je tips voor ons, leuke adresjes onderweg, mooie uitstappen of restaurantjes …  

Mail het ons!

We wensen je alvast een heel fijne, welverdiende vakantie!

 Els Devlies   Nathalie van Humskerke

Hallo!

Vi
s 
pou

r voyager et voyage pour vivre!
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KALENDER SEIZOEN 2022

HS (hoogseizoen):	 juli	en	augustus	(2/7	tot	27/8/2022)

TS (tussenseizoen):	 week	die	overgang	maakt	van	juni	naar	juli	(25/6	-	2/7/2022)

MS	(middenseizoen):		 2de	helft	juni	(11/6	tot	25/6/2022)	en	1ste	helft	september	(27/8	tot	10/9/2022)

LS (laagseizoen):	 mei	en	1ste	helft	juni	(30/4	tot	11/6/2022)	en	2de	helft	september	(10/9	tot	1/10/2022)	

BS (buiten	seizoen):		 oktober	tot	eind	april

Frankrijk
Parijs

1	 Var

2	 Alpes-Maritimes

3	 Alpes de Haute-Provence

4	 Vaucluse	

5	 Bouches-du-Rhone

6	 Drome

7	 Ardeche

8	 Gard

9	 Aude

10	Tarn

11	 Lot

12	Lot-et-Garonne

13	Aveyron

14	Charente
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Regarde le bon 
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Côte d’Azur
De Côte d’Azur heeft een prachtige kust met afwisselend 
zand- en keienstranden; de beboste heuvels met de ‘pins 
parasols’ en natuurlijk de staalblauwe zee! Ook zeer vele 
mooie steden o.a. Cannes, Nice, Monaco, ...

Er zijn vele mooie dorpjes langsheen de hele kustlijn, 
ondermeer: Port Grimaud, St. Tropez, Cassis, Bormes-
les-Mimosas, etc. Ook een bezoek aan de eilanden les 
Iles de Lérins (voor de kust van Cannes), Iles d’Hyères 
(voor Hyères) is een must! Ontelbare middeleeuwse 
dorpjes in het hinterland die zeker een bezoek waard 
zijn: Cagnes, Mougins, St. Paul de Vence, Eze, … Voorbij 
Cannes richting Marseille heb je het mooie Massif de 
l’Esterel: Vulkanisch berglandschap uit rode rotsen. 

Niet te missen zijn ook de ‘Calanques’ aan Cassis: 
natuurreservaat met witte kalkrotsformaties die 
oprijzen uit de blauwe zee, misschien wel een van de 
mooiste plekje aan de Côte d’Azur. Ook op cultureel 
vlak kom je hier aan je trekken. Vele musea, festivals, 
tentoonstellingen, … teveel om op te noemen!
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Côte d’Azur
LA	LONDE-LES-MAURES

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 150.
Bed- en badlinnen inbegrepen.

HS:	 ¤	3379
TS:	 ¤	2220

MS:	¤	1926
LS:	 ¤	1926

BS:	 ¤	1926
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Met panoramisch
zeezicht, op 1.5 km
van een golfterein!

8
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Les Palmiers 
Heerlijke	villa	op	mooie	locatie	!	Recente	gebouwd,	in	la	Londe-des-Maures	in	de	buurt	van	de	
Golf	van	Valcros	(op	1	km)	en	op	6	km	van	zee.	Vele	mooie	dorpjes	en	bezienswaardigheden	in	de	
buurt	als	Grimaud,	St.	Tropez,	de	eilanden	Iles	d	’Or	(Porquerolles),	etc.	Zuid-gericht	en	prachtig	
zicht	op	het	golfterrein	en	de	Middellandse	zee	en	het	eiland	Porquerolles.	

Op	een	residentieel	domein,	beveiligd	en	enkel	toegankelijk	voor	bewoners.	Mooi	ingerichte	villa	
(170	m2)	die	zonnig	gelegen	is	en	smaakvol	ingericht	is.	De	villa	ligt	op	een	privaat	terrein	van	
1100	m2	en	heeft	3	ruime	terrassen	(100	m2)	die	zuid-gericht	zijn	en	een	kleine	terrastuin	naast	het	
zwembad.	Er	is	een	infinity	zwembad	van	10	x	4	m	(diepte	van	0.60	m	tot	1.60	m)	dat	verwarmd	
is	en	beveiligd	met	een	alarminstallatie.	Er	zijn	8	ligbedden	en	teak	meubelen	en	een	lounge	
set.	Er	is	een	Weber	gasbarbecue.	Er	is	een	oprit	tot	aan	de	garage	op	niveau-1.	Via	de	garage	
vertrekt	er	ook	een	trap	naar	de	verdieping.	

Op	niveau	0	is	er	een	hall	met	toilet.	Ruime	woonkamer	met	een	zithoek	met	Samsung	LED	
TV	met	satellietontvangst	(TV	Vlaanderen).	Er	is	ook	een	BOSE	muziekinstallatie,	cd-	en	dvd-
speler.	De	zithoek	geeft	via	een	groot	schuifraam	uit	op	het	terras	met	zicht	op	het	zwembad.	
Aansluitend	is	er	een	eethoek	en	zeer	goed	ingerichte	open	keuken:	Amerikaanse	koelkast	(met	
ijsmaker),	vaatwasser,	oven,	microgolfoven,	inductie	kookplaat,	Nespresso	apparaat,	etc.	Ook	
hier	kan	je	via	een	schuifraam	op	het	ruime	terras	met	zonnewering	en	een	eettafel.	Naast	
de	garage	kom	je	via	een	trede	naar	het	naastgelegen	gedeelte	waar	een	ruime	slaapkamers	
is	(met	schuifdeur	die	uitgeeft	op	het	terras	en	een	badkamer.	Aan	de	garage	is	er	ook	een	
bergplaats	met	wasmachine,	droogkast	en	strijkijzer	en	-plank.

Er	zijn	4	slaapkamers	en	3	badkamers	in	de	woning.	Een	kamer	bevindt	zich	naast	de	garage	
op	niveau-1,	met	aansluitend	badkamer.	Deze	geeft	uit	op	het	 terras.	De	overige	3	kamers	
bevinden	zich	op	niveau	0.	Er	zijn	2	slaapkamers	met	tv	op	de	kamer.	De	badkamers	hebben	
allemaal	ruime	inloopdouches	(1.5	m2)	met	verwarmde	handdoek	rail	en	een	haardroger.	Er	is	
een	kinderbed	en	een	kinderstoel	in	de	woning.	Er	is	wifi	en	omkeerbare	airco	in	de	woning.

‘Sentier du littoral’ van Le Lavandou tot Plage de la Fossette: een wandeling op een 

paadje net naast de rotsachtige kust en helderblauwe zee, magnifiek!
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HS:	 ¤	2498
TS:	 ¤	1904

MS:	¤	1582
LS:	 ¤	1469

BS:	 ¤	1368
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 150.
Maximum 6 volwassenen + 2 kinderen om het comfort te garanderen.

Côte d’Azur
LA	LONDE-LES-MAURES

Met zeezicht,
op 800 m van het 

golfterrein van
Valcros!

6+2



vakantiewoningen.be | 11

Mooie	villa	met	goede	ligging:	op	10	km	van	de	kust	in	alle	rust	en	met	prachtig	uitzicht	op	zee.	
Op	800	meter	van	de	golf	van	Valcors	La	Londe.	‘s	Avonds	zie	je	de	lichtjes	van	de	baai	en	het	
schiereiland	Giens.	Op	4	km	van	de	kust.	La	Londe	ligt	in	een	baai	tussen	Hyères	en	le	Lavandou.	
Voor	de	kust	liggen	de	mooie	eilanden	Port	Cros	en	Porquerolle	die	je	per	boot	kan	bezoeken.

Deze	villa	is	voorzien	van	alle	comfort.	De	villa	is	groetendeels	gelijkvloers	(156	m2)	op	een	terrein	
van	1.000	m2	is	volledig	zuid-georiënteerd	tegen	de	helling	aan.	Via	een	natuurstenen	trap	ga	
je	tot	aan	de	voordeur.

Voor	de	woning	is	er	een	heel	ruim	zonneterras	met	lounge-hoek	en	een	overdekt	gedeelte	met	
eethoek.	Er	is	een	mooi	verwarmd	zwembad	van	8	m	x	4	m	met	een	diepte	van	1.30	tot	1.80	m,	
met	elektrisch	bediend	rolluik.	Terras	met	ligbedden	en	buitendouche.

De	 ruime	 woonkamer	 heeft	 een	 strakke	 inrichting.	 Er	 is	 een	 eettafel	 voor	 8	 personen	 en	
een	 mooie	 ruime	 zithoek	 met	 witte	 lederen	 zetels.	 Er	 is	 een	 mooie	 open	 keuken	 met	 alle		
comfort!	 Inox	 materiaal,	 amerikaanse	 koelkast,	 vaatwasser,	 oven,	 inductie-kookplaat,	 etc.		
Er	zijn	3	slaapkamers	en	2	badkamers	(1	kamer	is	geschikt	voor	2	volwassenen	+	2	kinderen).	
Er	is	wifi.	Er	is	airco	voorzien	in	de	woonkamer	en	2	slaapkamers.	In	de	kinderkamer	is	er	een	
ventilator	voorzien.

Een tocht met de boot vanuit le Lavandou naar de eilanden voor de kust: Port-Cros is 

een prachtig eiland, beschermd natuurgebied met een pittoresk haventje (je waant je 

in Corsica). Onder water is er voor snorkelaars een route uitgestippeld rond het eiland. 

Villa de Valcros 
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HS:	 ¤	4142
TS:	 ¤	2970

MS:	¤	2553
LS:	 ¤	2331

BS:	 ¤	2119
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 180. Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 25/p.p.
Zwembadverwarming mogelijk op aanvraag: ¤ 100/week.

8+2

Prachtige
buitenkeuken
mét zeezicht,
op 1 km van
golfterrein

Côte d’Azur
LA	LONDE-LES-MAURES

© Claude Smekens
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La Rascasse 
Gloednieuwe	woning	op	een	terrein	van	1.200	m2	in	de	omgeving	van	Hyères	met	prachtige	
ligging	in	het	hinterland	van	La	Londe	en	vlakbij	een	golfterrein	(800	m).	Het	huis	ligt	op	een	
heuveltop	en	heeft	een	heel	ruim	terras	en	buitenkeuken	met	fantastisch	uitzicht:	koken	met	
zicht	op	zee!

Er	is	een	korte	oprit	met	dubbele	garage	en	een	carport.	Er	is	ook	parkeermogelijkheid	voor	de	
garages.	Het	is	een	stijlvolle	moderne	woning	in	massieve	houtbouw	met	prachtige	inrichting.	
Heel	ruim	terras,	gedeeltelijk	overdekt	met	infinity	zwembad	van	9	m	x	4	(diepte	1.40	m),	met	
automatisch	rolluik	en	verwarmd.	Er	is	een	grote	eettafel	(10	à	12	personen),	een	loungehoek	
met	zitbanken	en	kussens	en	4	design	ligbedden.	Verder	zijn	er	nog	2	lounge	stoelen	+	2	extra	
brede	ligbedden	in	hout.	

En	zeker	het	vermelden	waard	is	de	fantastische	buitenkeuken	in	tropisch	hardhout	met	inox	
werkblad,	frigo/diepvries,	afwasbak,	een	bakplaat	(teppan	yaki),	lavagrill,	keramische	kookplaat	
(2	kookvlakken),	bar	met	4	barstoelen	en	zicht	op	zwembad	en	zeezicht.

Er	is	een	hall	met	vestiaire	en	toilet.	Ruime	woonkamer	met	zithoek	met	tv	(satelliet	ontvangst,	
TV	Vlaanderen).	Er	is	een	open	keuken	met	werk-	en	eeteiland	en	alle	comfort:	Corian	werkblad,	
inductiekookplaat,	combi-oven,	koelkast,	Nespresso-machine,	etc.	Microgolf	oven	in	de	berging	
beschikbaar.	Er	zijn	in	totaal	4	slaapkamers	en	3	badkamers	in	het	huis.	Via	een	trap	die	vanuit	
de	woonkamer	vertrekt	kom	je	op	de	verdieping.	Hier	is	er	ook	een	hall	en	opbergkasten	en	
hier	zijn	er	3	slaapkamers	en	2	badkamers.	Allen	zeer	mooi	afgewerkt	met	Corian	inloopdouches	
en	wastafels	en	apart	toilet.	Verder	is	er	nog	een	gastenverblijf	dat	ook	op	het	terras/zwembad	
uitgeeft	met	een	tuindeur.	Hier	is	een	slaapkamer	voor	4	personen	en	een	douchekamer	met	
toilet.	Op	niveau	-1	is	er	een	ruime	garage	voor	2	wagens,	een	bergruimte	met	wasmachine	en	
droogkast.	Er	is	wifi	en	airco	in	heel	de	woning.

Leuk met biologen-in-spe: ‘L’observatoire Marin’ organiseert snorkeltochten om kennis 

te maken met het onderwaterleven aan de Cap Lardier, vertrekkende van de Plage  

du débarquement. 

© Claude Smekens

© Claude Smekens © Claude Smekens© Claude Smekens
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HS:	 ¤	4717
TS:	 ¤	3531

MS:	¤	3531
LS:	 ¤	2985

BS:	 ¤	2785
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 200.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 25/p.p.
Zwembadverwarming mogelijk mits vergoeding: ¤ 100/week

8

Rustig gelegen
naast natuurgebied,

2 tenniscourts 
op 300 m.

Côte d’Azur
STE.	MAXIME
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Mas du Couloubrier 
Zeer	 luxueuze	 villa	 in	 Mediterrane	 stijl	 op	 een	 privaat	 domein,	 enkel	 toegankelijk	 voor	
residenten.	Het	huis	ligt	op	een	terrein	van	2.900	m2,	naaste	en	natuurgebied,	net	buiten	het	
centrum	van	Ste.	Maxime,	op	5	km	van	de	haven,	het	autovrije	centrum	en	restaurantjes	en	
op	7	km	van	het	strand.	De	Golf	Blue	Green	van	Ste.	Maxime	bevindt	zich	op	7	km	van	de	villa.		
Er	zijn	2	tenniscourts	op	300	m	van	de	villa,	bakker	op	600	m,	supermarkt	op	1.3	km.

Ideaal	gelegen	om	de	regio	te	verkennen	met	mooie	dorpjes	als	Le	Plan-de-la-Tour	(op	5	min.	
met	de	wagen),	Grimaud,	etc.	De	woning	(250	m2)	is	volledig	gelijkvloers	en	zuidgeoriënteerd	
met	heel	mooi	zicht	op	de	omringende	bergen.	Het	terrein	is	afgesloten	met	een	toegangspoort.	
Er	is	parkeergelegenheid	voor	meerdere	auto’s.	Er	is	een	mooi	verwarmd	zwembad	in	originele	
vorm	van	40	m2	met	een	diepte	van	 1.5	 tot	2.20	m.	Met	alarminstallatie	voor	de	veiligheid.	
Er	 zijn	 verschillende	 terrassen	 op	 het	 zuiden,	 aan	 de	 woning	 is	 er	 zonnewering	 boven	 de	
eettafel.	Er	is	een	eettafel	met	8	stoelen,	er	zijn	8	ligbedden	en	een	aperitief/loungehoek	met		
Weber	gasbarbecue.

Het	huis	is	heel	smaakvol	ingericht,	alles	recent	en	perfect	in	orde.	Ruime	hall	en	woonkamer	
(35	 m2)	 met	 open	 haard	 en	 gezellige	 zithoek	 en	 een	 eettafel.	 In	 het	 salon	 is	 er	 tv	 met	
satellietontvangst	(TV	Vlaanderen),	radio/cd	speler	en	internetaansluiting.	Aansluitend	is	er	een	
heel	ruime	geïntegreerde	keuken	met	kookeiland	met	alle	comfort:	vitro	keramische	kookplaat,	
vaatwasser,	 twee	 koelkasten	 met	 diepvriesvak,	 microgolfoven,	 oven,	 koffiezetapparaat	 en	
Senseo-apparaat,	etc.	Er	is	ook	een	eettafel	in	de	keuken	en	een	tv.

Er	zijn	4	slaapkamers	+	4	badkamers	in	de	woning.	De	kamers	zijn	vergelijkbaar	met	hotelsuites:	
zeer	mooi	ingericht	met	boxspring	bedden,	aansluitend	dressing	en	zeer	luxueuze	badkamers	
met	 inloopdouches.	 Er	 is	 een	 wasmachine	 en	 droogkast	 in	 een	 wasplaats.	 Kinderstoel	 en	
kinderbedje	voorhanden.	Er	is	omkeerbare	airco.

Boek eens een ‘baptême de plonger’ bij de duikclub in Ste. Maxime: een duikinitiatie 

voor beginners en je kan nadien bekomen met een aperitief op de boot!
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HS:	 ¤	5940
TS:	 ¤	3870

MS:	¤	3641
LS:	 ¤	2908

BS:	 ¤	2664
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 250. Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 30/p.p.
Toeristentaks: ¤ 2,50 /p.p./nacht. Zwembadverwarming mogelijk mits vergoeding: ¤ 100/week.
Tussentijdse schoonmaak is mogelijk tegen vergoeding.

Op het 
Domaine du Golf 

met zicht op de greens 
en op de baai van 

St. Tropez!

Côte d’Azur
STE.	MAXIME

10
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Zeer	luxueuze	villa	(gerenoveerd	in	2016)	met	prachtig	zicht	op	de	baai	van	St.	Tropez,	gelegen	
aan	het	golfterrein	van	Ste.	Maxime.	(op	‘Domaine	Du	Golf’	met	zicht	op	de	greens,	enkel	toegan-
kelijk	voor	residenten).	Ideaal	voor	golfers.	Rustig	en	toch	vlakbij	het	centrum	van	Ste.	Maxime	
(2.5	km	van	het	autovrije	centrum,	30	min.	te	voet)	en	op	2.7	km	van	de	stranden	van	La	Nartelle.	

Winkels,	 bakker	 en	 restaurants	 op	 1	 km.	 De	 woning	 ligt	 op	 een	 terrein	 van	 1.290	 m2	 met	
mooi	aangelegde	tuin	met	 tuinverlichting.	Er	 is	een	petanquebaan.	Groot	verwarmd	 ‘infinity’		
zwembad	van	10	m	x	5	m	(van	50	cm	tot	2.20	m	diepte),	beveiligd	met	een	hekje.	Ruim	pool-
house	met	buitenkeuken	en	eettafel	voor	12	personen.	Er	is	een	2de	terras	ingericht	als	bar	en	er	
is	ook	een	lounge	hoek	en	8	ligbedden	aan	het	zwembad.	

Er	zijn	3	niveaus:	Op	niveau	0	is	er	een	ingang	via	oprit	en	garage.	Hier	is	er	een	ruime	keuken	
met	 alle	 luxe:	 vaatwasser,	 Amerikaanse	 koelkast,	 Nespresso-apparaat,	 wijnkoelkast,	 etc.	
(Gagenau	toestellen).	Er	is	een	eetplaats	aan	de	keuken.	Verder	is	er	nog	een	ruime	woonkamer	
met	zithoek	met	tv	(TV	Vlaanderen	+	Netflix).	Verder	is	er	ook	een	gastentoilet	en	wasruimte	met	
wasmachine	en	droogkast.	Op	niveau	0	 is	er	een	master	bedroom	en	aansluitend	badkamer,	
geeft	uit	op	het	terras.	Op	Niveau	+1	(straatniveau	aangezien	het	huis	op	een	helling	staat)	zijn	er	
nog	3	slaapkamers	en	2	badkamers.	Op	niveau	-1	(tuinniveau)	is	er	nog	een	studio	+	kinderkamer	
met	badkamer.	Ook	hier	is	een	deur	naar	buiten	die	uitgeeft	op	de	tuin.	Alle	kamers	hebben	een	
omkeerbaar	airco-systeem	en	Auping	boxsprings.

Er	is	een	oprit	met	garage	binnen	de	poort	(ook	toegankelijk	voor	wagens	met	lage	ophanging).	
Het	huis	is	zuid	gericht	en	zeer	zonnig.	De	villa	is	uitgerust	met	een	alarmsysteem	en	er	is	wifi.

Als je wil kokerellen moet je beslist eens naar de kleine Marché Couvert in het oude deel 

van Ste. Maxime: dit is een versmarkt waar je na je inkopen kan genieten van heerlijk 

verse oesters met een glaasje bubbels …

La Flamantine
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HS:	 ¤	3815
TS:	 ¤	2331

MS:	¤	2220
LS:	 ¤	1960

BS:	 ¤	1960
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 250. Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 20/p.p.
Elektriciteit wordt aangerekend volgens verbruik. Bij voorkeur verhuur per 2 weken

Fenomenaal 
zeezicht!

Côte d’Azur
AGAY

9
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Les Roches Rouges
Luxueuze,	 ruime	 en	 aangename	 villa	 (230	 m2)	 met	 frontaal	 zeezicht.	 Het	 huis	 heeft	 een	
uitstekende	ligging,	op	700	m	van	het	strand	en	mooi	uitzicht	over	de	baai	van	Agay.	

Het	 huis	 ligt	 op	 een	 privédomein	 dat	 enkel	 toegankelijk	 is	 voor	 residenten.	 Via	 een	
voetgangersweg	met	trapjes	ben	 je	op	700	m	van	het	zandstrand	met	strandbars,	zeilclub,	
etc.	Golfterreinen	op	5	km.	Het	huis	ligt	tegen	de	berg	aan,	op	een	terrein	van	1.215	m2,	volledig	
omheind,	er	is	toegang	met	geautomatiseerde	poort.	Er	is	ook	een	garage	en	parkeerplaats	aan	
de	woning.	De	spoorlijn	loopt	iets	verder,	maar	je	ondervindt	er	weinig	hinder	van.

Mooi	infinity-zwembad	(10	x	4.5	m;	diepte	van	0.80	m	tot	1.50	m	met	alarm)	met	ruim	terras	
(met	zonnewering)	met	ligbedden	en	een	aperitief-loungehoek.	Er	is	een	buitendouche	en	tuin	
met	kunstgras	waar	men	kan	badmintonnen,	etc.	

Het	huis	heeft	2	niveaus	en	in	totaal	4	slaapkamers	en	4	badkamers:	
•	 Op	niveau	0:	hall	met	vestiaire	en	3	slaapkamers	en	3	badkamers.	Er	is	ook	een	bergruimte	

met	2de	koelkast	en	in	de	garage	een	wasmachine	en	droogkast.
•	 Op	 niveau	 +1	 is	 er	 een	 zeer	 ruim	 overdekt	 terras	 aan	 de	 woonkamer	 met	 eettafel	 en	

barbecue.	De	woonkamer	(60	m2)	heeft	eettafel	en	een	zithoek	met	tv	met	satellietontvangst	
(TV-Vlaanderen),	een	dvd-speler	en	ingebouwde	haard.	Luxueuze	keuken	met	kookeiland	
en	alle	comfort!	Er	 is	een	inductiekookplaat,	 1	klassieke	oven	(warme	lucht	en	bakoven),	
een	microgolfoven,	een	vaatwasser,	bordenverwarmer,	ingebouwde	friteuse,	Amerikaanse	
koelkast	met	ijsblokjes,	koffieapparaat,	etc.	Voor	de	kookliefhebbers	een	waar	plezier!	

	 Op	 dit	 niveau	 is	 er	 nog	 een	 master-bedroom	 met	 ruime	 badkamer.	 Er	 is	 airco	 en	 wifi.		
Er	is	ook	een	kinderbedje	en	-stoel	ter	beschikking.

Vlakbij de stranden van St. Raphael ontdekt u wondermooie plekjes in de natuur langs 

de kust als je vanaf de Port de Sainte-Lucia het wandelpad ‘le Sentier Littoral’ volgt tot 

Cap Dramon. 
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HS:	 ¤	3924
TS:	 ¤	2750

MS:	¤	2442
LS:	 ¤	2331

BS::	¤	1904
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 250. Bedlinnen en badlinnen inbegrepen in de prijs.
Maximum 6 volwassenen + 4 kinderen om het comfort te garanderen.

Op 800 m
van het strand, 

te voet 
bereikbaar!

Côte d’Azur
AGAY	(SAINT-RAPHAËL)

10
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Prachtig	gelegen	woning,	aan	het	‘Massif	de	l’Esterel’,	dat	zowel	te	voet	als	met	de	mountain-
bike	bereikbaar	is	vanaf	de	woning.	Rustig	gelegen	op	privaat	domein,	enkel	toegankelijk	voor	
residenten.	Op	een	terrein	van	1000	m2,	volledig	omheind	en	afgesloten	met	toegangspoort.	De	
woning	ligt	vlakbij	de	kust	en	biedt	een	prachtig	uitzicht	over	zee.	Via	een	voetgangersweg	met	
trapjes	bent	u	op	800	m	van	het	zandstrand	(op	15	min.	te	voet)	met	strandbars,	een	zeilclub,	
etc.	Golfterreinen	op	5	km.

Zeer	mooi	en	smaakvol	ingericht	met	design	badkamers,	etc.	Gerestaureerd	in	2015,	dus	alles	is	
perfect	in	orde.	Het	huis	telt	3	niveaus.	Op	elk	niveau	is	er	een	ruim	terras	waarvan	1	overdekt	
om	in	de	schaduw	te	kunnen	eten.	Er	is	een	verwarmd	zwembad	(6	m	x	3.5	m	en	1.50	m	diep)	
met	een	zonneterras	en	ligbedden	en	een	gasbarbecue	en	ook	2	mountainbikes	ter	plaatse.

De	woning	bestaat	uit	3	niveaus	en	heeft	in	totaal	5	slaapkamers	en	4	badkamers.
•	 Op	niveau	0:	Inkomhal	met	toilet,	een	zithoek	met	tv	(met	Canal+),	dvd-speler,	Hifi-installatie.	

Er	is	ook	wifi	in	het	huis	en	een	Wii-spelconsole.	Hier	zijn	er	4	slaapkamers	met	comfortabele	
BEKA	bedden	(3	x	bed	van	1.80	m	+	1	stapelbed)	en	1	badkamer.	

•	 Op	niveau	-1:	modern	ingerichte	keuken	met	alle	comfort:	oven,	microgolfoven,	stoomoven,	
vaatwasser,	Senseo,	Dolce	Gusto,	koffiezet,	etc.	Verder	is	er	eetplaats	en	overdekt	terras	met	
eettafel	met	een	mooi	zicht	op	zee.	Er	is	ook	een	wasplaats	met	wasmachine,	droogkast	en	
strijkplank	en	nog	een	aparte	bergruimte.	Hier	is	nog	een	extra	douchekamer	(met	douche,	
wastafel	en	toilet).

•	 Op	niveau	+1:	Hier	is	een	5de	slaapkamer	(BEKA	bed	van	1.80	m)	en	een	badkamer	en	geeft	uit	
op	een	terras	met	fantastisch	zicht	op	zee.	

Alle	slaapkamers	zijn	voorzien	van	airco.	Centrale	verwarming	in	heel	de	woning.

Wandeling naar de Site de Malpasset door een mooi stukje natuur in het hinterland van Fréjus 

tot aan de ruïnes van de dam, indrukwekkend om de brokstukken van deze ramp te zien!

Bastide d’Agay
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HS:	 ¤	5940
TS:	 ¤	4860

MS:	¤	4860
LS:	 ¤	3815

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 250. 
Bedlinnen en badlinnen inbegrepen in de prijs.

Nieuw in 
ons aanbod! 

Op 400 m
van het strand!

Côte d’Azur
LA	CROIX-VALMER

8+4
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Volledig	gerenoveerde	moderne	villa	(2021)	met	zeezicht	op	slechts	400	m	van	het	strand!	Zeer	rustig	

gelegen	 in	 een	 doodlopende	 straat	 van	 een	 residentiële	 buurt.	 Smaakvolle,	 strak	 ingerichte	 woning	

(220	m2)	op	omheind	terrein	(1200	m2)	,	afgesloten	met	een	toegangspoort.

Hier	 op	 de	 grens	 van	 het	 groene	 schiereiland	 van	 St.	 Tropez	 en	 Ramatuelle	 kan	 je	 grotendeels	 via	

een	voetweggetje	naar	het	strand,	naar	de	aangename	familiestranden	Plage	de	Giraud	en	de	Plage	

d’Héraclée	met	leuke	strandrestaurants.

De	woning	heeft	3	ruime	terrassen:	eentje	aan	de	woonkamer	met	zonnewering	en	eettafel,	dan	iets	

lager	met	een	lounge	zithoek	en	tenslotte	een	terras	aan	het	zwembad	met	ligbedden	en	parasol.	Het	

zwembad	is	beveiligd	met	een	toegangspoort	met	kinderslot.	Er	is	ook	een	plancha	om	te	grillen.

Het	huis	heeft	5	slaapkamers	+	4	badkamers.

Gelijkvloers:	 woonkamer	 met	 zithoek	 met	 tv,	 eettafel	 en	 open	 keuken	 met	 alle	 comfort	 (inductie	

kookplaat,	Di	Longhi	koffiezet,	vaatwas,	oven,	etc.)	en	de	masterbedroom	met	balkon	en	aansluitende	

badkamer	met	inloopdouche,	wastafel	en	toilet.

Rez-de-jardin:	3	slaapkamers:	2	kamers	met	elk	een	dubbel	bed	en	aansluitende	badkamer	met	douche.	

1	 slaapkamer	heeft	2	stapelbedden	(4	x	90	cm).	Er	 is	nog	een	afzonderlijke	badkamer	met	 ligbad	en	

wastafel.

In	de	studio	aansluitend	die	uitgeeft	op	het	terras	is	een	aparte	slaapkamer	met	dubbel	bed,	afzonderlijke	

badkamer	en	een	divanbed	die	als	sofa	of	eventueel	als	extra	slaapplaats	voor	2	kinderen	kan	dienen.

Berging	met	wasmachine	en	bureauhoek	aanwezig.	Hier	 is	ook	nog	een	extra	doucheplaats	om	je	te	

verfrissen	als	je	uit	het	zwembad	of	van	het	strand	komt.

Er	is	airco	en	wifi	in	de	woning.

Ga eens een aperitief drinken in het pop het terras van het mooie 5* hotel op de heuveltop, 

Lilly of the Valley, volledig ontworpen door Philippe Strack, een juweeltje! 

Villa de Mervue  
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HS:	 ¤	4428
TS:	 ¤	3815

MS:	¤	2498
LS:	 ¤	2498

BS::	¤	1140
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 150. 
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 25/p.p. 
Zwembadverwarming mogelijk mits vergoeding: ¤ 150/week

Op 150 m
 van het strand!

Côte d’Azur
STE.	MAXIME

8
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Villa de la Montée de Croisette
Mooi	 ingerichte	villa	 in	Ste.	Maxime	aan	de	baai	van	St.	Tropez,	op	150	m	van	het	strand	en		
2	km	van	het	oude	stadscentrum.	Vanop	het	terras	ziet	u	de	zee.	Het	huis	(200	m2)	ligt	in	een	
doodlopende	straat	op	een	domein	dat	enkel	toegankelijk	is	voor	bewoners.	Via	enkele	trappen	
bereikt	u	de	lager	gelegen	villa	met	een	mooie	omheinde	tuin	van	1550	m2	en	een	garage	(1	
wagen).	U	kunt	ook	parkeren	aan	de	tuinmuur.	Er	zijn	2	fietsen	ter	beschikking.	

Op	niveau	0	vind	je	een	aangenaam	terras	met	tuintafel,	een	ruime	woonkamer	(60	m2)	met	
eet-	en	zithoek,	open	haard,	LCD-televisie	(satelliet),	dvd-speler	en	audiosysteem.	

De	open	keuken	heeft	alle	 comfort:	vaatwasser,	 koelkast/diepvriezer,	oven,	microgolfoven,	
broodrooster,	koffiezet,	…	Er	zijn	ook	een	wasmachine	en	droogkast.
Een	verdieping	lager	ligt	een	verwarmd	zwembad	(11	m	x	4.5	m,	van	1	m	tot	1.80	m	diep)	met	
elektrisch	afdekzeil	en	afgesloten	met	een	poortje.	Er	is	ook	een	ruim	terras	met	ligzetels	en	een	
kleine	buitenkeuken	met	gasbarbecue	en	koelkast.	In	de	tuin	ligt	een	petanqueveld.

De	woning	telt	4	slaapkamers	met	4	badkamers:
•	 Kamer	met	bed	van	1.80	m	(of	2	x	90	cm)	en	badkamer	met	douche	en	wastafel.
•	 Kamer	met	bed	van	1.60	m	(of	2	x	80	cm)	met	aparte	badkamer	met	douche	en	wastafel.
	
Op	niveau	-1	bevindt	zich	nog	een	studio	met	een	vierde	slaapkamer:
•	 Studio	met	dubbelbed	van	 1.60	m	met	aansluitend	badkamer	 (met	douche,	wastafel	en	

toilet)	en	aansluitend	een	buitenkeuken.	
•	 Kamer	met	dubbelbed	van	1.80	m	met	aansluitend	badkamer	(douche	en	wastafel).	Apart	

toilet	in	de	hal.

De	villa	en	de	studio	zijn	volledig	voorzien	van	airco.	

Neem de busboot (Les Bateaux Verts) richting St. Tropez voor een bezoek aan de markt 

of een middagje shoppen.
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HS:	 ¤	3047
TS:	 ¤	1680

MS:	¤	1680
LS:	 ¤	1680

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 180.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 20/p.p.

Tennisterrein 
op 500 m

Côte d’Azur
ST.	JEAN	DE	L’ESTÉREL	(FRÉJUS)

8
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L’ Escale des Lou’s
Mooie	villa	(200	m2),	met	smaak	ingericht,	met	een	grote	tuin	van	6.000	m2	en	privaat	zwembad.	
Het	huis	heeft	een	heel	mooie	ligging	in	de	Estérel,	tussen	Cannes	en	Fréjus,	op	9	km	van	de	kust.	
Mooi	uitzicht	vanaf	het	huis	op	het	omringende	landschap.	

Deze	 villa	 ligt	 in	 heel	 rustig	 en	 toch	 bent	 u	 maar	 enkele	 kilometers	 van	 de	 kust.	 U	 vindt	
restaurants,	winkels,	golfterrein,	manège,	tennisclub,	etc.	allemaal	in	een	straal	van	5	km.	Van	
hieruit	ben	je	ideaal	gesitueerd	om	zowel	Nice,	Monaco	en	Cannes	te	bezoeken	als	het	hinterland	
of	de	kanten	van	Fréjus,	St.	Tropez,	etc.

Mooi	aangelegde	tuin	met	een	verwarmd	zwembad	van	10	m	x	5	m	(diepte	van	1.20	m	tot		
2.20	m)	met	zonneterras	met	ligbedden.	Overdekt	terras	met	eettafel	en	verder	nog	een	lounge-
hoek.	Er	is	een	woonkamer	met	zithoek	met	tv	(satelliet-ontvangst,	Franse	en	Engelse	zenders)	
en	dvd-speler.	In	de	woonkamer	is	er	ook	een	eettafel.	Naast	de	woonkamer	is	er	een	keuken	
met	alle	comfort:	vaatwasser,	oven,	microgolf-oven,	inductie-kookplaat,	etc.

Er	zijn	3	slaapkamers	op	het	gelijkvloers:	Twee	kamers	met	elk	een	bed	van	1.60	m.	Een	kamer	
heeft	aansluitend	een	mooie	douchekamer.	Er	is	nog	een	aparte	badkamer	die	wordt	gedeeld	
door	de	2	andere	slaapkamers.	Deze	heeft	ook	een	inloopdouche	en	wastafel.	

Er	is	aan	de	andere	kant	van	het	huis	nog	een	ruime	kamer	met	dubbel	bed	(1.60	m).	Wordt	
afgescheiden	van	de	rest	van	de	woonkamer	met	een	schuifdeur.	Verder	zijn	er	nog	2	aparte	
toiletten.	Er	is	ook	een	kinderbed.	De	woonkamer	heeft	airco	en	er	is	wifi	in	het	huis.	Er	is	een	
ruime	mezzanine	boven	het	 salon	met	nog	 slaapplaats	voor	2	personen	 (bed	van	 1.60	m).		
(De	kamer	op	deze	verdieping	is	niet	toegankelijk).	

Om de Esterel optimaal te beleven kunt u een deel van de wandelweg ‘la Corniche de 

l’Estérel’ volgen. Dit traject loop van Cannes tot St. Raphaël langs de kust, zo’n 50 m boven 

zeeniveau en biedt u prachtige verzichten. Vooral het deel rond le Trayas is wondermooi!
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HS:	 ¤	4142
TS:	 ¤	2664

MS:	¤	2220
LS:	 ¤	2119

BS:	 ¤	1680
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 200. Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 12/p.p.
Kleine huisdieren toegelaten op aanvraag.
Zwembadverwarming mogelijk mits vergoeding: ¤ 150/week

Tennisterrein 
op 500 m

12

Côte d’Azur
ST.	JEAN	DE	L’ESTÉREL	(FRÉJUS)
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In	het	hart	van	het	Massif	de	l’	Esterel	ligt	deze	hedendaagse	villa	op	een	beveiligd	privé	domein	
van	300	ha	met	tennisterrein.	De	haven	en	het	strand	van	la	Napoule	en	van	Cannes	zijn	op	
enkele	kilometers.	Manège,	golfclub,	tennis,	grootwarenhuizen,	etc.	vindt	u	allemaal	in	een	straal	
van	5	km.

De	 ruime	 villa	 ligt	 op	 een	 privé	 terrein	 van	 5.000	 m2,	 omheind	 met	 automatische	 poort,	
mooi	 aangelegde	 tuin	 op	 verschillende	 niveaus,	 prachtig	 uitzicht!	 Verschillende	 terrassen	
(ook	overdekt)	met	eettafels	en	barbecuehoek,	verwarmd	zwembad	van	11	m	x	4	m	(diepte	
van	 1.60	 m	 met	 tegenstroom,	 gereinigd	 met	 zout-dialyse)	 en	 met	 elektrisch	 bediend	
veiligheidsrolluik.	 Er	 is	 ook	 een	 buitendouche.	 Zonneterras	 met	 loungehoek	 en	 ligbedden.		
Er	is	ook	een	pétanqueveld	en	pingpong	tafel.

Op	het	niveau	van	het	zwembad	is	er	een	ruime,	lichte	woonkamer	met	2	zithoeken:	één	met	
moderne	Zweedse	haard	en	een	tweede	zithoek	met	smart	tv	(Netflix).	Er	is	een	Amerikaanse	
keuken	met	alle	comfort:	2	koelkasten,	vaatwasser,	2	inductie	kookplaten	(2	x	4	pits),	combi-
oven	(hete	lucht-/grill),	wasmachine,	etc.

Er	zijn	in	totaal	6	slaapkamers	en	5	badkamers	in	de	woning:	op	het	niveau	van	de	woonkamer	
zijn	er	2	slaapkamers	met	tv	en	2	badkamers,	op	het	niveau	van	de	rez-de-jardin	zijn	er	nog	2	
slaapkamers	met	tv	met	aansluitend	een	badkamer	(onafhankelijk	van	hoofdhuis	-	ze	hebben	
elk	hun	tuindeur).	Aan	het	terras	is	er	nog	een	mooi	gastenverblijf	met	een	kamer	(bed	van		
1.80	m)	+	tv	met	douchekamer.	Er	is	wifi	en	airco	in	de	woning.

Op het strand van Théoule-sur-mer zijn er leuke strandbars en restaurants waar je kan 

eten ‘avec les pieds dans l’eau’ en genieten van de ondergaande zon …

Les Bougainvilliers
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Verplichte eindschoonmaak: ¤ 200.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 25/p.p.

Op 700 m
van het strand, 

te voet bereikbaar,
tennisterrein 

op 300 m

8

Côte d’Azur
THEOULE-SUR-MER

HS:	 ¤	3652
TS:	 geen	verhuur

MS:	geen	verhuur

LS:	 geen	verhuur

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag
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Als je een dagje het binnenland wil intrekken kan je op de Route de Napoléon vele mooie 

De kunstenaarsdorpjes bezoeken zoals Biot, Vallauris, Juan-les-Pins, Mougins en Mouans-

Sartoux. Slenter door de kleine historische straatjes en geniet van de mooie uitzichten!

Deze	villa	heeft	een	fantastische	ligging	tussen	La	Napoule	en	Théoule-sur-Mer	(2	km):	zijdelings	
zicht	op	de	baai	van	Cannes,	op	de	Estérel	en	op	450	m	van	de	kust!	Hier	geniet	 je	van	de	
Middellandse	zee	 in	alle	 rust.	Men	kan	vanaf	het	huis	 te	voet	 (via	200	 trappen)	 tot	aan	de	
haven	en	het	strand	(zandstrand).	Het	huis	ligt	op	een	privaat	domein	(enkel	toegankelijk	voor	
residenten).	Er	is	een	tennisterrein	naast	de	woning	waar	u	vrij	gebruik	van	kan	maken.	Golf	
op	3.5	km.

Het	huis	ligt	op	een	terrein	van	2.000	m2	en	heeft	verschillende	terrassen	(geen	vlakke	tuin).		
Er	is	een	lange	oprit,	afgesloten	van	de	weg	met	een	automatische	poort	(geschikt	voor	kinderen	
om	te	spelen).	

Comfortabele	woning,	 recent	opgeknapt.	Er	 is	een	mooi	verwarmd	overloop-zwembad	van		
9	m	x	4.8	m	(van	80	cm	tot	1.90	m	diep)	met	een	zonneterras	met	ligbedden	rondom.	Op	het	
niveau	van	de	woonkamer	is	er	een	zeer	ruim	terras	met	teak	eettafel	met	Lloyd	Loom	stoelen.	
Er	is	een	barbecuehoek	met	gemetste	haard	en	een	aperitiefhoek	met	zetels.	Er	is	een	dubbele	
zonnewering	voorzien.	

Via	straatniveau	komt	u	op	niveau	0.	Hier	is	een	hall	met	toilet.	Er	is	een	ruime	woonkamer	met	
eettafel	en	zithoek	met	tv.	(ook	dvd-speler	en	digibox	met	ontvangst	van	verschillende	zenders.	
Volledig	ingerichte	keuken	met	vaatwasser,	combi-oven,	vitro	keramische	kooplaten,	etc.	Vanuit	
de	keuken	en	de	woonkamer	komt	u	op	het	terras.	Op	dit	niveau	is	er	ook	een	slaapkamer	
met	dubbelbed	met	aansluitend	een	badkamer.	Op	niveau-1	zijn	er	nog	3	slaapkamers	en	3	
badkamers.	Op	dit	niveau	is	het	zwembad	met	terras	en	ligbedden.	

Er	 is	 verwarming	 in	 de	 woning,	 winterverhuur	 mogelijk.	 Er	 is	 ook	 een	 babybed	 en	 -stoel	
voorhanden.	Er	is	wifi	en	airco	in	de	woning.

La Grande Ourse
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Heerlijk uitzicht!

8

Côte d’Azur
ST.	JEAN	DE	CANNES

HS:	 ¤	2464
TS:	 ¤	1582

MS:	¤	1469
LS:	 ¤	1368

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 100.
Geen bedlinnen te verkrijgen.
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Als je de drukte van Cannes eens wil ontvluchten, kan je met de boot naar de eilanden 

voor de kust vanuit Cannes: Iles de Lérins ... Op een half uurtje varen vind je volledige 

rust in ‘Ile Sainte-Marguerite’: een prachtig eiland met zandstranden en veel natuur.

Comfortabele	villa	op	5	km	van	de	baai	van	la	Napoule	nabij	Cannes.	Heel	rustig	gelegen	ineen	
residentiële	wijk	met	mooi	uitzicht	op	de	Massif	de	l’Esterel,	het	typische	rode	gebergte	van	
de	Azurenkust.	Privaat	zwembad	(9.5	m	x	4.5	m	-	diepte:	1.20	m	tot	2.40	m)	met	poolhouse,	
pingpongtafel	en	tafelvoetbal.	

De	 haven	 en	 het	 strand	 van	 la	 Napoule	 en	 van	 Cannes	 zijn	 op	 enkele	 kilometers.	 Manège,	
golfclub,	 tennis,	grootwarenhuizen,	etc.	vind	 je	allemaal	 in	een	straal	van	5	km!	Ook	mooie	
wandelmogelijkheden	in	het	‘Massif	de	l’Esterel’	vlakbij.	Heel	ruim,	zonovergoten	terras	aan	de	
woning	met	alle	tuingerief:	tafel,	stoelen	en	ligbedden.	

De	woning	ligt	tegen	de	flank	van	de	berg	aan,	beide	verdiepingen	zijn	ook	bereikbaar	via	de	
tuin-	of	terraszijde.	Parkeerplaats	op	oprit	binnen	de	poort.	Op	het	laagste	niveau	is	er	1	ruime	
slaapkamer	met	lits	jumeaux	(2	X	90	cm)	en	een	badkamer	met	douchecel	en	dubbele	lavabo.	
Apart	toilet.	Hier	is	ook	de	eetplaats,	een	woonkamer	met	zithoek	met	tv	(TV-Vlaanderen)	en	
hifi.	Er	is	een	open	keuken	met	alle	mogelijk	comfort:	een	vaatwasser,	oven,	combi-microgolf,	
koelkast,	diepvriezer	en	wasmachine.	

De	woonkamer	geeft	uit	op	een	overdekt	terras	met	barbecue,	dit	sluit	aan	op	het	terras	aan	het	
zwembad	(met	douche	en	toilet).	Op	de	eerste	verdieping	is	er	een	inkomhal	(het	huis	ligt	tegen	
een	heuvel),	3	slaapkamers	en	een	badkamer	met	lavabo,	bad	en	toilet.	
Er	 is	 op	 deze	 verdieping	 1	 grote	 slaapkamer	 met	 lits	 jumeaux	 (2	 x	 90	 cm),	 1	 slaapkamer	
met	 2	 enkelbedden	 (2	 x	 80	 cm)	 en	 1	 kleinere	 kamer	 met	 lits	 jumeaux	 (2	 x	 80	 cm)	 met		
een	zonneterras.	Er	is	wifi.	Er	is	airco	voorzien	in	alle	slaapkamers.

L’ Estérel
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Mooi zicht
op de baai

van St.-Tropez

8

Côte d’Azur
AGAY

HS:	 ¤	4752
TS:	 ¤	3270

MS:	¤	3270
LS:	 ¤	2442

BS:	 ¤	2442
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤200.
Tussentijdse schoonmaak (verplicht): ¤ 90/per week
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 25/p.p.
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Luxueuze,	modern	gerestaureerde	villa	met	prachtige	ligging	aan	de	baai	van	Agay	op	8-10	min.	
wandelen	van	het	zandstrand	(600	m)	gelegen	op	een	privaat	domein	dat	enkel	toegankelijk	
is	voor	residenten.

Het	huis	heeft	een	omheind	privéterrein	van	1850	m2	met	sfeervol	verlichte	tuin	en	automatische	
toegangspoort.	Er	is	parkeerplaats	aan	de	woning	voor	2	wagens	en	nog	6	plaatsen	op	straat.
Naast	het	zwembad	met	alarm	(10	m	x	4	m	en	een	diepte	van	1.3	m	tot	2.5	m)	is	een	groot	
zonneterras	(110	m2)	met	ligbedden	en	parasols.	Er	is	ook	een	petanqueveld.
Deze	villa	van	235	m2	werd	in	2019	volledig	gerenoveerd	en	kwalitatief	afgewerkt.	Deze	woning	
vraagt	dan	ook	respect	van	de	huurders.

Op	de	verdieping	geeft	een	ruime	woonkamer	via	3	tuindeuren	uit	op	het	terras	(64	m2)	met	
frontaal	zeezicht.	Het	is	deels	verwarmd	en	heeft	een	eettafel	voor	8	personen,	een	aperitiefsalon	
en	een	ingebouwde	haard	met	barbecue.

De	zithoek	is	smaakvol	ingericht	met	design	meubilair	(B&B	Italia),	er	is	een	55”	OLED	TV	met	Bose	
sound	bar	en	ook	internet.	De	moderne	geïntegreerde	keuken	heeft	alle	comfort:	vaatwasser,	
koelkast,	oven,	microgolfoven,	Nespresso	apparaat,	etc.

Er	zijn	4	slaapkamers	en	4	badkamers:
•	 Op	 het	 niveau	 van	 de	 woonkamer	 is	 er	 1	 masterbedroom	 (met	 bed	 van	 1.80	 m)	 en	

aansluitende	badkamer	met	douche,	wastafel	en	toilet.	Er	is	nog	een	gastentoilet	op	deze	
verdieping.

•	 Op	het	gelijkvloers	zijn	er	3	slaapkamers	(met	bedden	van	1.80m)	met	en-suite	douche-
kamers	(douche,	wastafel	en	toilet).	

De	volledige	woning	is	voorzien	van	airco	en	verwarming.
Er	is	tevens	een	bergruimte	met	koelkast,	diepvries,	wasmachine,	droogkast	en	strijkgerief.

Villa de Flore

Voor romantische zielen is een tocht op een Catamaran bij zonsondergang, vergezeld 

van een glaasje champagne een mooie afsluiter van de dag! Te boeken vanuit haven 

van Cannes.
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8+1

Côte d’azur

HS:	 ¤	3488
TS:	 ¤	2442

MS:	geen	verhuur

LS:	 geen	verhuur

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 200.
Bed- en badlinnen voorzien (verplicht): ¤ 25/p.p.

FAYENCE

Mooie zonsondergang
aan het infinty zwembad
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Als je eens een roadtrip wil maken kan je een deel van de Route Napoleon volgen: het 

deel van Grasse naar Castellane is al zeer de moeite!

Prachtig	gerestaureerd	landhuis	met	apart	gastenverblijf	en	infinitypool	op	de	grens	van	de		
Var	en	Alpes	Maritimes.	Deze	rustig	gelegen	mas	(200	m2)	heeft	een	tuin	van	5.000	m2	met	
typisch	 zuiderse	 begroeiing.	 Je	 geniet	 van	 het	 adembenemende	 uitzicht	 over	 de	 vallei.	 Op		
2.5	 km	 vindt	 u	 de	 gezellige	 dorpjes	 Fayence,	 Tourettes	 en	 Seillans.	 Er	 zijn	 verschillende		
golfterreinen	in	de	regio.

Er	is	een	groot	verwarmd	overloopzwembad	(14	m	x	5	m,	diepte	van	1.50	m)	met	natuurstenen		
terras	 met	 ligbedden	 en	 parasol.	 Rondom	 de	 woning	 zijn	 er	 verschillende	 gemeubelde		
terrassen	en	een	barbecue	(houtskool/gas).

De	 mas	 is	 ingericht	 met	 designmeubelen,	 parket	 en	 natuurstenen	 vloeren.	 Ideaal	 voor		
interieurliefhebbers!	 Er	 is	 een	 flatscreen	 met	 dvd-speler	 en	 Netflix.	 De	 open	 keuken	 is		
compleet	uitgerust:	gasfornuis	met	5	kookplaten,	koffiezet,	oven,	microgolfoven,	vaatwasser,	
Amerikaanse	koelkast	met	ijsmaker,	…	Zowel	de	keuken	als	de	woonkamer	grenzen	aan	het	
overdekt	terras	met	eettafel.

In	de	hoofdwoning	zijn	er	3	slaap-	en	badkamers:
•	 Kamer	met	boxspring	van	1.80	m,	dressing,	terras	en	badkamer	(douche,	wastafel	en	toilet)
•	 Kamer	met	2	boxsprings	(2	x	90	cm),	dressing	en	badkamer	(douche,	wastafel	en	toilet)
•	 Kamer	met	boxspring	van	 1.80	m,	dressing,	 terras	en	badkamer	 (bad,	dubbele	wastafel		

en	toilet)
Er	is	een	extra	gastentoilet	en	1	logeerbedje	voor	kinderen.

In	het	gastenverblijf:
•	 Slaapkamer	met	boxspring	(1.60	m),	dressing	en	badkamer	(douche,	wastafel	en	toilet)

In	alle	slaapvertrekken	is	er	airco.

Mas de Vallon des Limites
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Met fantastisch 
360° uitzicht

14

Franse Rivièra
SAINT	JEANNET

HS:	 ¤	6480
TS:	 ¤	4633

MS:	¤	4131
LS:	 ¤	3292

BS:	 ¤	2992
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 250.
Bed- en badlinnen voorzien (verplicht): ¤ 25/p.p. Huisdieren toegelaten.
Zwembadverwarming mogelijk mits vergoeding: ¤ 150/week
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Tip voor een heuse bergwandeling: wandeling naar het ‘Lac de Trécolpas’ in de 

Mercantour, meer bepaald in de Vallei van de Vésubie: langs een waterval tot aan een 

bergmeertje en dan eindigen op het terras van de hut met een stukje taart, heerlijk!

Deze	vakantiewoning	heeft	een	sublieme	ligging:	in	het	hinterland	van	Nice,	op	12	km	van	de	
kust,	aan	de	voet	van	de	Alpes	Maritimes	en	met	panoramisch	zicht	op	de	bergen,	op	Nice	en	op	
de	baai	van	Antibes.	De	villa	ligt	op	800	m	van	het	pittoreske	oude	centrum	van	Saint-Jeannet	
(winkel	en	restaurant	in	het	dorp).

Veel	 mogelijkheden	 voor	 uitstappen:	 Nice,	 Antibes	 en	 vele	 mooie	 dorpjes	 in	 de	 buurt	 als		
St.	Paul	de	Vence,	Tourrettes-sur-Loup,	etc.	maar	ook	het	Parc	National	de	Mercantour	(Vallée	de	
Vésubie)	is	in	de	buurt	(canyoning,	VTT,	randonnée,	…).	

Het	is	een	ruime	vakantiewoning	(totale	opp.	290	m2)	op	2	niveaus,	op	een	afgesloten	terrein	
van	3.000	m2,	al	vrij	bergachtige	omgeving.	Mooi,	zeer	groot	verwarmd	infinity	zwembad	(15	x	
4.5	m,	diepte	1.50	m,	met	infrarood	alarm).	Er	is	een	pingpongtafel	en	pétanqueveld.
Er	 zijn	verschillende	 ruime	 terrassen	 (200	m2)	aan	de	woning	met	eettafel,	 loungehoek	en	
ligbedden	aan	het	zwembad.	Gezellige	woonkamer	met	TV-hoek,	eethoek	en	salon	met	open	
haard	en	een	bureau.	Er	is	een	internet	radio	+	wifi.	Ruime	open	keuken	met	vaatwasser,	oven,	
microgolf,	 Amerikaanse	 koelkast	 met	 ijsmaker	 en	 sodastream,	 Nespresso	 apparaat,	 etc.	 en	
bergruimte	met	2	de	koelkast	en	wasmachine	en	droogkast.

Er	zijn	6	ruime	slaapkamers	en	5	badkamers	in	de	woning:	Er	zijn	4	kamers	op	de	verdieping,	
1	op	het	gelijkvloers	en	1	kamer	op	het	rez-de-jardin	(niv.	-1).	Deze	laatste	kamer	(4	pers.)	is	
enkel	 toegankelijk	 via	 de	 buitenzijde	 van	 de	 woning	 en	 heeft	 aansluitend	 een	 badkamer.		
Er	 is	 airco	 voorzien	 in	 alle	 slaapkamers.	 In	 de	 woning	 is	 vloerverwarming	 voorzien	 en	 een		
open	haard.	

Saint Jeannet
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Zeer mooi
aangelegde tuin

8

Franse Rivièra

HS:	 ¤	3488
TS:	 ¤	2442

MS:	¤	2119
LS:	 ¤	1792

BS:	 ¤	1680
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 200. Bed- en badlinnen voorzien (verplicht): ¤ 25/p.p.
Zwembadverwarming is mogelijk op aanvraag: ¤ 100/week.

ROQUEFORT-LES-PINS
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Zeer	mooie	villa,	recent	gerestaureerd	(2016)	met	veel	smaak	ingericht	met	design	meubels,	
mooie	vloeren	in	travertin,	etc.	De	luxueuze	en	eigentijdse	afwerking	maken	dit	tot	een	zeer	
mooi	verblijf	en	vraagt	enig	respect	van	de	huurders.	De	villa	ligt	in	de	heuvels	in	het	exclusieve	
Roquefort-le-Pins,	een	toplocatie	in	het	hinterland	van	Nice.	Zeer	mooie	regio	met	vele	mooie	
dorpjes	als	St.	Paul-de-Vence,	Biot,	Valbonne,	Gourdon,	etc.	De	kust	is	op	15	km,	Cannes	en	Nice	
op	20	km.	Hier	vindt	u	ook	het	prachtige	hinterland	met	het	Nationaal	Parc	du	Mercantour.	Ook	
de	Gorges	du	Loup	is	prachtig	(vlakbij).	De	villa	is	ook	ideaal	gelegen	voor	golfliefhebbers:	in	een	
straal	van	15	km	zijn	er	wel	8	golfterreinen.

De	villa	is	zuid	gericht	en	ligt	op	een	hoogte,	omringd	door	een	prachtige	tuin	(2.200	m2).	Ze	
heeft	een	overdekt	terras	met	tafel	en	stoelen	en	er	is	ook	een	loungehoek.	Het	zwembad	is	
organisch	van	vorm,	12	m	x	5	m,	met	een	diepte	van	0.80	cm	tot	max.	2.5	m	diep.	

De	woning	heeft	2	niveaus:	Op	het	gelijkvloers	is	er	een	hal	en	woonkamer	met	open	keuken.	In	
de	woonkamer	is	er	een	zithoek	met	open	haard	(met	cassette),	muziekinstallatie	en	TV	(sonor	
installatie),	lange	eettafel	en	open	keuken	met	alle	comfort:	vaatwasser,	oven,	microgolfoven,	
Nespresso-apparaat,	 Senseo,	 etc.	 In	 de	 bijkeuken	 staat	 er	 een	 grote	 koelkast/diepvriezer,	
een	 ijsmaker	en	een	wasmachine.	Er	 zijn	4	 slaapkamers	en	3	badkamers	 in	de	woning.	Op	
het	gelijkvloers	zijn	er	2	slaapkamers	met	elk	hun	badkamer.	Op	de	verdieping	zijn	er	nog	2	
slaapkamers	met	balkon	en	mooi	uitzicht.	Voor	deze	kamers	is	er	een	aparte	badkamer	en	een	
apart	toilet.	Er	 is	een	kinderbedje,	een	kinderstoel	en	een	badje	ter	beschikking.	En	ook	een	
kindertafeltje	+	2	stoeltjes	voor	peuters.	Alle	slaapkamers	zijn	voorzien	van	omkeerbare	airco.
Wil	u	hier	ecologisch	mee	omspringen	aub.	Er	is	ook	elektrische	verwarming	in	de	woning.

Opuntia

Shoppen in Nice met een bezoek aan de Marché aux Fleurs op Cours Saleya aan de grens 

van Vieux Nice.
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8

Franse Rivièra

HS:	 ¤	2664
TS:	 ¤	1469

MS:	¤	1469
LS:	 ¤	1368

BS:	 ¤	1254
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 150. Tussentijdse schoonmaak (verplicht): ¤ 50. Bedlinnen te 
verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 25/p.p. Zwembadverwarming is mogelijk op aanvraag van juni 
t.e.m. september: ¤ 100/week. Max. 6 volwassenen + 3 kinderen om het comfort te garanderen.

SPÉRACÈDES

Mooie golf
van Claux-Amic

op 5 km
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Villa des Orangers
Recente	villa	op	500	m	van	het	pittoreske	Spéracédès	in	het	“Parc	naturel	régional	des	Préalpes	
d’Azur”.	Cannes	ligt	op	20	km,	le	Lac	de	Saint	Cassien	op	10	km,	golfterrein	“Claux-Amic”	en	
tennisclub	in	Cabris	op	5	km.	De	bergen	zijn	ideaal	voor	fietsers	en	wandelaars.	Kunst	en	cultuur	
vind	je	in	Mougins,	Saint	Paul	de	Vence,	Valbonne,	Cannes,	Nice	en	Monaco

Deze	vakantiewoning	ligt	op	een	heuvel	met	een	omheinde	terrasvormige	tuin	van	1.900	m2	
en	een	prachtig	zicht	op	de	baai	van	Cannes	en	le	Lac	de	Saint	Cassien.	Er	is	een	automatische	
poort	en	oprit	met	3	plaatsen.

Er	is	een	prachtig	overloopzwembad	(9	m	x	4.5	m	en	van	0.50	m	tot	1.80	m	diep)	en	natuurstenen	
terras	met.	Het	zwembad	is	volledig	afgesloten	en	verwarmd	in	het	laagseizoen.	Speel	pétanque	
of	tafeltennis	tussen	de	olijfbomen	en	oleanders.

De	villa	heeft	2	overdekte	terrassen:	eentje	met	zicht	op	de	vallei	en	het	andere,	aan	de	tuinzijde,	
met	barbecue.
Op	niveau	+1	bevinden	zich	de	open	keuken,	woonkamer,	ruime	slaapkamer	(bed	2	x	90	cm)	met	
dressing	en	badkamer	(bad	en	douche)	en	een	gastentoilet.
De	zitkamer	heeft	een	openhaard	en	TV.	De	keuken	biedt	alle	comfort:	oven,	microgolf,	kookplaat	
(gas/elektrisch),	vaatwasser,	koelkast	met	diepvries,	koffiezetapparaat	en	Senseo.

Op	niveau	0	liggen	2	slaapkamers	(1	met	dubbel	bed	(2	x	80	cm)	en	1	met	stapelbed	en	een	enkel	
bed)	met	telkens	een	terras.	Ze	delen	een	douchekamer	met	toilet.	Op	het	laagste	niveau	ligt	nog	
een	kamer	(bed	1.40	m)	voorzien	van	airco	en	douchekamer	met	toilet.

De	villa	beschikt	over	alarminstallatie,	wifi	en	wasmachine.
Er is vanuit Grasse een goede treinverbinding met Cannes centrum (gratis parking in 

Grasse en geen parkeerprobleem in Cannes). Je kan van hieruit ook naar Monte Carlo, 

een mooie treinreis!
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12

Franse Rivièra (Alpes Maritimes)

HS:	 ¤	2915
TS:	 ¤	1904

MS:	¤	1582
LS:	 ¤	1469

BS:	 ¤	1026
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 180. Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 20/p.p.
Kleine huisdieren toegelaten op aanvraag. Zwembadverwarming is mogelijk op aanvraag: 
¤ 100/week.

LE	BAR-SUR-LOUP

Aan de Gorges du Loup,
met zeezicht!
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La Hacienda
Mooie	woning	met	prachtige	ligging	in	de	Alpes	Maritimes,	op	18	km	van	de	kust,	vlakbij	Grasse,	
St.	Paul	de	Vence,	Antibes,	...	Le	Bar-sur-Loup	is	een	pittoresk	middeleeuws	dorpje	op	de	flanken	
van	de	Gorges	du	Loup,	midden	in	een	wondermooie	omgeving!	Het	huis	ligt	op	1.5	km	van	
het	dorp	waar	u	restaurantjes	vindt	en	boodschappen	kunt	doen.	Vanaf	het	huis	hebt	u	een	
spectaculair	uitzicht	op	de	canyon	van	de	Gorges	du	Loup	en	in	de	verte	ziet	u	de	Middellandse	
zee.	De	villa	is	tegen	de	flank	van	de	berg	aangebouwd	dus	is	in	verschillende	niveau’s.	U	komt	
via	een	privé-weg	aan	het	huis.	Garage	voor	1	wagen,	voor	de	poort	is	er	nog	parkeerplaats.	

Het	huis	heeft	5	slaapkamers	en	3	badkamers.	Op	het	eerste	niveau	zijn	er	2	slaapkamers,	elk	met	
een	dubbelbed.	Hier	is	ook	een	badkamer	met	bad	met	douchescherm,	lavabo	en	toilet.	Op	het	
2de	niveau	is	er	een	ruime	woonkamer	met	eethoek	en	2	zithoeken:	een	zithoek	rond	de	open	
haard	en	nog	een	salon	met	TV	(TV-Vlaanderen).	De	woonkamer	geeft	via	een	grote	tuindeur	
uit	op	een	terras	met	eettafel	met	zicht	op	zee	en	de	vallei.	Aparte	keuken	met	alle	comfort	
(vaatwasser,	ijsblokmachine,	microgolf,	wasmachine	en	droogkast).	

Op	 het	 hoogste	 niveau	 zijn	 er	 nog	 3	 slaapkamers:	 1	 master	 bedroom	 met	 aansluitend	 een	
badkamer	(met	inloopdouche,	2	wastafels)	en	terras	aan	dalzijde.	Verder	nog	een	dubbelbed	
en	een	kamer	met	2	enkelbedden.	Op	dit	niveau	is	er	ook	nog	een	badkamer	met	ligbad	met	
douchescherm,	 en	 lavabo.	 Apart	 toilet.	 Er	 is	 een	 groot	 terras	 aan	 het	 verwarmd	 zwembad	
(10	m	x	4.5	m	–	kan	afgedekt	worden	met	een	 rolluik).	Ruim	overdekt	 terras	met	eettafel.	
Ligbedden	en	barbecue.	Verder	ook	nog	een	ruim	terras	met	buitensalon	voor	 10	personen	
			en	een	pétanqueveld.	Er	is	aan	de	andere	zijde	van	het	terras	nog	een	tuingedeelte	waar	een	
speelruimte	is	voor	de	kinderen	(met	tuinhuisje).	Er	is	Airco	in	de	woning.

U kunt prachtig wandelen langs de Gorges (o.a. vanaf Gourdon is er een wandeling langs 

de rotswand die het oude waterkanaal volgt richting Bramafan) maar voor de durvers is 

Canyoning echt top (u daalt de Gorges af met touw en sprongen in de rivier).
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12

Franse Rivièra (Alpes Maritimes)

HS:	 ¤	3080
TS:	 ¤	1792

MS:	¤	1792
LS:	 ¤	1792

BS:	 ¤	1792
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 250.
Bed- en badlinnen voorzien (verplicht): ¤ 25/p.p.

CABRIS

Met zicht op zee en
Lac De St. Cassien!
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Voor de fervente fietsers zijn hier in de Alpes Maritimes veel mogelijkheden voor  

sportieve tochten, o.a. naar Gourdon, verder richting Gréolières of ook Col de Vence.

Mooie	 villa	 met	 alle	 comfort	 op	 1.5	 km	 van	 het	 pittoreske	 Cabris	 (te	 voet	 via	 wandelweg	
bereikbaar),	op	een	terrein	(3.300	m2)	in	terrasvorm	met	eeuwenoude	olijfbomen.	Mooi	uitzicht	
op	de	Middellandse	zee	(de	baai	van	Cannes).	Op	4.5	km	van	golfterrein	(18	holes),	VTT,	golf	
en	tennis	in	de	omgeving.	Zeer	goed	gelegen	om	de	Franse	Rivièra	te	verkennen,	er	zijn	vele	
pittoreske	dorpjes	in	de	buurt	als	Valbonne,	Mougins,	St.	Paul	de	Vence	maar	ook	Gorges	du	
Verdon	en	de	steden	Nice,	en	Monte	Carlo	zijn	een	mooie	daguitstap.	

Er	woont	een	concierge	ter	plaatse	(in	een	apart	gedeelte	van	de	woning).	Hij	staat	in	voor	het	
onderhoud	van	de	tuin	en	het	zwembad.	Hij	is	zeer	discreet.	Voor	de	woning	is	er	parkeerplaats	
voor	een	4-tal	wagens.

Verwarmd	zwembad	van	13	m	x	3	m	(diepte	tot	1.60	m)	met	zonneterras	met	ligbedden,	met	
automatische	overkapping.	Er	is	een	tuinhuis	met	koelkast,	muziekinstallatie	en	speelgerief	voor	
het	zwembad.	

Er	zijn	2	niveaus	in	de	woning	met	in	totaal	6	slaapkamers	en	4	badkamers:	
•	 Niveau	0:	inkomhall	met	vestiaire	en	toilet.	Ruime	woonkamer	met	zithoek	en	haard	en	tv	

(met	TNT-ontvangst,	Franse	zenders)	en	muziekinstallatie.	Open	keuken	met	eetbar	en	alle	
nodige	comfort:	vaatwasser,	groot	elektrisch	kookvuur	en	oven,	microgolfoven,	Amerikaanse	
koelkast	en	een	ijsmaker,	etc.	Aan	de	woonkamer	is	er	een	ruim	terras	met	2	eettafels	en	een	
plancha	om	te	grillen.	Op	het	niveau	van	de	woonkamer	zijn	er	3	slaapkamers.	Hier	is	er	ook	
een	aparte	badkamer	met	bad,	wastafel	en	toilet.	

•	 Niveau	-1	:	hier	is	er	een	tweede	zithoek	met	tv	met	dvd-speler	(met	divanbed).	Hier	zijn	nog	
3	slaapkamers	(die	uitgeven	op	een	terras	met	ligbedden).	Hier	zijn	nog	3	douchekamers.	

Alle	kamers	hebben	airco.	Er	is	vloerverwarming	in	de	woning	en	er	is	wifi.

Villa du Monestier
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© Claude Smekens

HS:	 ¤	2970
TS:	 ¤	1680

MS:	¤	1469
LS:	 ¤	1469

BS:	 ¤	1254
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 200.
Bedlinnen inbegrepen in de prijs. Huisdieren toegelaten.

10+2

Met olijfboomgaard 
van 2 ha,
op 800 m 

van golfterrein

Franse Rivièra (Alpes Maritimes)
CHATEAUNEUF	DE	GRASSE



vakantiewoningen.be | 49

Een uitstap naar St. Cézaire-sur-Siagne: pittoresk dorpje dat uitkijkt over de steile Siagne 

vallei. Enkele historische bezienswaardigheden (kapel) maar ook de grotten vlakbij zijn 

de moeite.

Mooie	villa	in	een	prachtige	omgeving,	vlakbij	de	pittoreske	dorpjes	Valbonne	en	Opio.	De	woning	
ligt	in	een	oude	olijfgaard	van	2	ha,	in	de	volmaakte	rust	met	een	mooi	zicht	op	het	omringende	
landschap	in	het	hinterland	van	Cannes	en	toch	vlakbij	vele	bezienswaardigheden.	Restaurants	
op	1	km,	winkels	op	2	km.	Veel	mogelijkheden	in	de	omgeving:	Canyoning	in	het	dorp,	golfterrein	
in	de	buurt	en	ook	een	manège	en	tennisveld.	Afgesloten	domein,	parkeerplaats	voor	meerdere	
wagens,	automatische	poort.

Er	 is	een	ruim	terras	met	eettafel,	 ligstoelen	en	mooi	zwembad	(6	-	4	m,	diepte	tot	2.30	m,	
ondiep	gedeelte	aan	de	trap),	beveiligd	met	afsluiting.	Houten	zonneterras	met	ligstoelen	aan	
het	zwembad.	Er	is	ook	een	gasbarbecue,	pingpongtafel	en	er	zijn	ook	2	fietsen	ter	beschikking.

Het	huis	(300	m2)	heeft	5	slaapkamers,	2	keukens,	4	badkamers,	2	zithoeken	en	een	garage	
(De	villa	is	heel	geschikt	voor	meerdere	families	die	samen	op	vakantie	willen	maar	toch	hun	
privacy	willen	behouden).

•	 Verdieping:	(150	m2)	leuke	woonkamer	met	zithoek	en	ruime	open	keuken	met	alle	comfort:	
koelkast,	oven,	microgolfoven,	vaatwasser,	etc.	Aansluitend	een	groot	terras	met	eettafel.	
Hier	zijn	er	3	slaapkamers	en	2	badkamers.	

•	 Gelijkvloers:	 (150	m2)	kleine	zithoek	met	divanbed,	eettafel	en	basiskeuken	met	halogeen	
kookplaat,	koelkast,	microgolfoven.	Hier	zijn	er	2	kamers	en	een	douchekamer.	

	
Er	is	een	kinderbed	beschikbaar.	Op	de	verdieping	is	er	airco.

Bastide des Oliviers
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Franse Rivièra (Alpes Maritimes)

HS:	 ¤	2498
TS:	 ¤	1469

MS:	¤	1368
LS:	 ¤	1140

BS:	 ¤	1026
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 170.
Geen bedlinnen te verkrijgen.

TOURRETTES-SUR-LOUP

Goede uitvalsbasis
om het hinterland

van Nice te verkennen!
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Als het wat avontuurlijker mag is een Canyon afdaling van de Loup zeer de moeite  

(verschillende niveaus mogelijk). Er zijn verschillende organisaties in de vallei, betrouw-

bare gidsen zijn die van Guides du Mercantour.

Comfortabele	villa	in	een	prachtige	omgeving,	op	3	km	van	het	mooie	dorpje	Tourrettes-sur-	
Loup,	vlakbij	het	bekende	St	Paul	de	Vence.	De	regio	biedt	voor	ieder	wat	wils:	wildwatersport	
aan	de	Gorges	du	Loup,	mooie	middeleeuwse	dorpjes	in	de	omgeving	en	de	ongerepte	natuur	
van	de	Alpes	Maritimes	en	de	kust	op	20	km.	Mooi	aangelegde	tuin	(3.000	m2)	met	mozaïek	
zwembad	(12	m	x	6	m),	met	overdekte	zomerkeuken	met	BBQ,	tuinmeubelen	en	ligbedden.	
Ruim	overdekt	terras	met	Lloyd	of	loom	tuinmeubelen	en	mooi	uitzicht.	

Er	 is	 een	 pingpongtafel,	 badminton-net,	 een	 waterpolo-net	 voor	 op	 het	 zwembad.	
Tennisterreinen	op	3	km.	

Gezellig	en	comfortabel	 ingerichte	woonkamer	met	eethoek,	 salon	met	open	haard	en	TV/
satelliet	(TV	Vlaanderen).	Volledig	ingerichte	keuken	met	combi-oven	(microgolf/warmelucht),		
2	koelkasten/diepvriezers,	vaatwasser	en	wasmachine.

Er	zijn	4	ruime	slaapkamers	en	3	badkamers	in	de	villa:	2	badkamers:	een	met	inloopdouche,	
wastafel	en	toilet	en	verder	nog	een	badkamer	met	ligbad,	ruime	inloopdouche	en	wastafel.	
2	slaapkamers	met	elk	een	bed	van	1.80	m,	1	kamer	met	een	stapelbed	(2	x	90)	+	enkelbed		
(90	 cm)	 en	 dan	 is	 er	 nog	 een	 studio	 (aparte	 ingang)	 met	 een	 zithoekje	 en	 2	 enkelbedden		
(2	x	90	cm).	Aansluitend	een	badkamer	met	douche,	wastafel	en	toilet	Er	zijn	3	toiletten	in	de	
woning.	Er	is	een	kinderbedje	ter	beschikking.	Er	is	airco	en	wifi.

Les Vignes
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Côte d’Azur / Provence

HS:	 ¤	2586
TS:	 ¤	1669

MS:	¤	1480
LS:	 ¤	1401

BS:	 ¤	1140
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 150.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 25/p.p. Huisdieren toegelaten.

LE	MUY

Met privaat 
tennisterrein!
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Le Bosquet
Gezellige	villa	op	15	km	van	Ste.	Maxime	aan	de	kust,	op	een	privé	domein,	enkel	toegankelijk	
voor	residenten.	Het	huis	ligt	op	een	terrein	van	10.000	m2	(omheind)	met	privaat	zwembad		
(12	m	x	6	m,	diepte	van	1.10	m	tot	2.20	m)	en	privaat	tennisterrein.	Het	huis	ligt	op	5	km	van	Le	
Muy	waar	je	boodschappen	kan	doen.	Er	is	een	pingpongtafel	en	ook	een	verlicht	pétanqueveld	
in	 de	 tuin.	 Overdekt	 terras	 met	 een	 grote	 tuintafel	 met	 banken.	 Er	 zijn	 ligbedden	 aan	 het	
zwembad	en	een	grote	gasbarbecue.	Er	is	een	ruim	parkeermogelijkheid	aan	de	woning	(niet	
overdekt,	wel	met	schaduw).

Van	hieruit	zijn	vele	toeristische	uitstappen	mogelijk:	gezellige	dorpjes	als	St.	Tropez,	Ramatuelle,	
Gassin,	St.	Rafaël,	etc.	Er	zijn	verschillende	golfterreinen	in	de	buurt	(St.	Maxime,	St.	Raphaël,	
Roquebrune).	Kajakken	kan	je	op	3	km.

Deze	 typisch	 Provençaalse,	 gelijkvloerswoning	 beschikt	 over	 een	 gezellige	 woonkamer	 in	
Engelse	 stijl	 met	 zithoek,	 een	 open	 haard,	 satelliet-tv,	 hifi	 en	 geeft	 uit	 op	 het	 overdekte	
terras.	Er	is	een	aparte	geïntegreerde	eiken	keuken	met	vaatwasser,	wasmachine,	droogkast,		
2	koelkasten,	een	Amerikaanse	fornuis,	oven	&	microgolfoven.	

Er	zijn	2	badkamers	in	het	huis:	1	met	bad,	lavabo	en	een	toilet	en	1	douchekamer	en	een	apart	
toilet.	Op	het	 terras	aan	het	zwembad	bevindt	zich	nog	een	douchekamer	met	 toilet.	Deze	
villa	heeft	4	slaapkamers	waarvan	3	kamers	met	dubbelbed	en	1	kamer	met	een	stapelbed	en	
een	plooibed.	Verder	is	er	nog	een	‘kinderslaaphoekje’	(dit	is	een	aparte	cel	in	de	hal	met	een	
kinderbedje.)	2	slaapkamers	geven	uit	op	het	terras	via	een	tuindeur.	Er	is	airco	in	de	woning.

Een sfeervol dorpje dat zeker een bezoekje waard is, is Grimaud, een mooi dorpje in het 

hartje van de Massif des Maures met antiquairs, galeries, e.a.



54 | vakantiewoningen.be

L’amour 
   de ma vie!



De Provence, ongetwijfeld de meest bekende streek van 
Frankrijk, is zeer uitgestrekt en heeft vele toeristische 
bezienswaardigheden. Je kan er de echte typische 
Zuid-franse sfeer opsnuiven. Hier is voor elk wat wils, 
zowel op sportief, cultureel als op gastronomisch vlak. 
Het departement Bouches-du-Rhone is het vlakste deel 
van de Provence, de fruitstreek, met een aantal mooie 
steden als Avignon, Nîmes en Arles.

Hier vind je ook de Camargue met stadjes Aigues-
Mortes en Stes-Maries-de-la-Mer aan de kust. De 
Vaucluse is heuvelachtiger met als hoogste punt de 
berg Mont Ventoux. Hier vind je de streek Lubéron met 
z’n vele pittoreske dorpjes als Ménerbes, Bonnieux, 
Lourmarin, e.a. Ook dorpjes als Fontaine-de-Vaucluse, 
L’Isle-surla-Sorgue (met de bekende antiekmarktjes), 
Gordes (tegen de flank van een heuvel gebouwd) en 
Roussillon zijn toeristische trekpleisters. Vanuit de Var 
kan je zowel uitstappen doen naar de kust (Cassis, 
Toulon, St.Tropez, Port Grimaud, St.-Raphaël, …) als in 
het binnenland (vele pittoreske middeleeuwse dorpjes 
als Apt, Draguignan, Manosque, Fayence, Bargemon,  
St. Maximin). 

Zeer indrukwekkend is het landschap aan de Gorges 
du Verdon (uitgebreide mogelijkheden om te wild-
watersporten) die uitmondt in het Lac de St.Croix met 

pittoreske dorpjes als Moustiers-Ste-Marie en Bauduen. 
Verder kan je ook een portie cultuur opdoen met een 
bezoek aan musea, abdijen, …

Haute Provence
Dit is ongetwijfeld het meest ongerepte deel van de 
Provence. Je vind hier prachtige, vrij onherbergzame 
natuur, o.a. in het Parc National de Mercantour, de mooie 
Gorges als Vallée de Vésubie en Gorges des Cians. Hier 
vind je de bergen met een zuiders klimaat. 

Op de ‘Route de Napoléon’ bevinden zich een aantal 
mooie middeleeuwse dorpjes om te bezoeken: Grasse 
(parfum-centrum), Castellane (aan mooi meer gelegen), 
Sisteron, St.André-les-Alpes, Annot (met een leuk 
stoomtreintje). Je bent hier ook niet zo ver van de kust. 
Bezoek Nice wat zeker de moeite is. 
Boven Aix-en-provence ligt ‘Gorges du Verdon’, een zeer 
mooi landschap! (rafting, kajak en mooie wandelingen). 
De Verdon mondt uit in het Lac de Ste. Croix: een 
magnifiek meer tussen de bergen met rondom tal van 
gezellig kleine dorpjes: Baudouen, Riez, Moustiers-Ste-
Marie, e.a. 

Ook Sisteron is een heel mooi stadje dat en bezoek 
waard is. Een prachtige vallei een 50 km ten oosten van 
Digne-les-Bains is de Vallée de l’Ubaye: dit is gekend voor 
zijn wildwatersporten (rafting, canyoning, hydrospeed, 
e.a.). Mooi bergmeer van Serre-Ponçon (zwemmen en 
watersport mogelijk). 

Provence
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Provence

HS:	 ¤	2475
TS:	 ¤	1582

MS:	¤	1469
LS:	 ¤	1254

BS:	 ¤	1026
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 125.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 20/p.p.

LORGUES

Goede uitvalsbasis 
om de Var te verkennen
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Verken zeker de oude binnenstad van Lorgues, er is een toer in de oude stad a.d.h. 

van 20 gemarkeerde bordjes waarbij je al de oude bezienswaardigheden kan bekijken, 

sommige daterend uit de 12de eeuw.

Deze	nieuwe	ruime	provençaalse	villa	met	grote	tuin	(2.400	m2)	is	zeer	rustig	gelegen	tussen	de	
olijfbomen	en	de	wijngaarden.	Het	huis	ligt	op	8	km	van	Lorgues	in	het	hartje	van	de	Provençe:	
tussen	Draguignan,	Carcès	en	Brignoles,	vlakbij	de	Gorges	du	Verdon	en	op	40	km	van	de	kust.

Aan	het	huis	grenst	het	tuinterras	met	eettafel	en	een	barbeque	en	bied	je	een	mooi	zicht	op	
het	zwembad.	Het	verwarmd	zwembad	is	9	m	x	4.5	m	(diepte:	1.20	m	tot	1.80	m)	en	beschikt	
over	een	automatisch	rolluiksysteem	dat	u	kan	sluiten	voor	de	veiligheid.	Er	zijn	10	ligbedden	en	
onder	de	pergola	vind	je	een	schaduwrijk	plekje.	Er	een	pingpongtafel	voorzien.

Op	het	gelijkvloers	vindt	u	de	ruime	woonkamer	met	zithoek	met	grote	plasma	TV	(satelliet	
ontvangst)	+	dvd-speler	en	een	lange	eettafel.	

De	open	keuken	is	voorzien	alle	nodige	comfort:	microgolfoven,	oven,	vaatwasser,	koelkast	
met	dievriezer	en	kookgerief.	Verder	is	er	nog	een	bijkeuken	met	wasmachine	en	droogkast.	
Een	apart	toilet.

Op	de	verdieping	zijn	er	4	slaapkamers	en	2	badkamers	waarvan	1	kamer	met	een	dubbelbed	
(1.80	m)	met	aanpalende	badkamer	voorzien	van	dubbele	lavabo,	bad	en	toilet,	2	kamers	met	
een	dubbelbed	(1.60	m),	1	kamer	met	2	stapelbedden	(4	x	90	cm).	Op	deze	verdieping	is	ook	een	
aparte	badmaker	met	douche	en	dubbele	lavabo	en	een	apart	toilet.

Plein Soleil
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Provence

HS:	 ¤	3815
TS:	 ¤	1904

MS:	¤	1680
LS:	 geen	verhuur

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 250.

RIANS

Nieuw in 
ons aanbod!
Met een heel  
grote tuin!
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Op een half uur rijden van de woning vind je Etang de la Bonde, een mooi meer met 

strandje waar je kan zwemmen, suppen en pedalo’s huren. 

Heel	ruime	villa	op	een	volledig	omheind	domein	van	6500	m2	met	toegangspoort	en	mooie	
oprijlaan.	 De	 bijzonder	 aangename	 tuin	 heeft	 een	 groot	 geïrrigeerd	 gazon,	 zwembad	 en	
vijvertje.	Deze	vakantiewoning	 ligt	op	2	km	van	Rians,	een	 typisch	Provençaals	dorpje	met	
winkels	en	enkele	restaurantjes.	Er	is	een	supermarkt	op	1	km	van	de	woning.	Van	hieruit	kan	
je	op	uitstap	naar	de	beroemde	Gorges	du	Verdon	(op	65	km),	Aix-en-Provence	of	de	Luberon.	
Aan	 de	 zuidkant	 van	 de	 woning	 vind	 je	 2	 ruime	 terrassen:	 een	 ruim	 overdekt	 terras	 met	
buitenkeuken,	pizza-oven,	gemetste	barbecue	en	eettafel.	Aan	de	andere	zijde	geniet	je	van	de	
avondzon	op	een	ruim	terras	met	loungehoek.	Zwembad	van	14	x	5	m	(diepte	van	1	m	-	2,7	m)	
met	6	ligbedden	en	4	relaxzetels.

Via	 de	 hall	 met	 gastentoilet	 kom	 je	 in	 de	 ruime	 woonkamer	 met	 eettafel	 en	 een	 zithoek,	
uitgerust	met	tv	en	muziekinstallatie.	Er	is	een	ruime	Provençaalse	keuken	met	alle	comfort:	
vaatwasser,	oven,	microgolfoven,	Amerikaanse	koelkast	met	diepvriezer	en	ijsmaker,	ronde	
eettafel,	Nespresso	en	koffiezetapparaat,	toaster,	sinaasappelpers,	...

In	totaal	telt	de	villa	4	slaapkamers	en	3	badkamers	op	het	gelijkvloers	en	een	gastenappartement	
met	aparte	ingang.	Hier	is	een	zithoek	met	een	sofa	(die	eventueel	als	divanbed	kan	dienen),	
een	slaapkamer	en	badkamer.	

Er	is	wifi.	Er	is	geen	airco,	maar	wel	overal	rolluiken	om	de	zon	buiten	te	houden.	

Villa des Bencauds
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8+2

Provence

HS:	 ¤	2860
TS:	 ¤	1680

MS:	¤	1526
LS:	 ¤	1368

BS:	 ¤	1254
verhuur van zondag tot zondag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 180.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 20/p.p.

RUSTREL

Grenst aan het 
natuurgebied 

Colorado Provençale
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Breng zeker een bezoek aan ‘les Mines de Bruoux’.

Interessante kijk op de okermijn en de geschiedenis van het dorp!

Comfotabele	woning	(140	m2),	heel	rustig	gelegen	aan	de	rand	van	de	Colorado	Provençale:	
een	natuurgebied	met	okergele	rotsen.	Je	kan	vanuit	de	woning	te	voet	het	domein	in	(er	is	
een	mountainbike	parcours	en	aventurenpark).	Het	huis	ligt	op	1	km	van	Rustrel,	centraal	in	de	
Lubéron,	een	typisch	Provençaals	dorpje	met	restaurantjes	en	kruidenier.	

Het	 huis	 ligt	 op	 een	 terrein	 van	 7.000	 m2	 (helemaal	 omheind).	 Tuin	 met	 gazongedeelte,	
verwarmd	zwembad	(10	x	4.5	m	met	een	diepte	van	0.8	tot	2.00	m)	met	alarm	en	een	zonneterras	
met	ligbedden.	Verder	in	de	tuin	is	er	ook	een	terras	met	loungehoek	en	gemetste	barbecue.	
Het	 grindterrein	 aan	 het	 terras	 leent	 zich	 uitstekend	 voor	 een	 partijtje	 pétanque.	 Er	 is	 ook		
een	pingpongtafel.	Golfterrein	op	7	km.

Op	 het	 gelijkvloers	 is	 er	 een	 ruime	 woonkamer	 met	 zithoek	 aan	 een	 open	 haard	 en	 een		
lange	eettafel.	 Er	 is	een	muziekinstallatie	en	 tv	 (TV	Vlaanderen).	 Er	 is	een	keuken	met	alle		
comfort:	ideaal	voor	hobbykoks!	Een	ingerichte	keuken	in	inox	met	grote	elektrische	kookplaat,	
grote	 oven,	 microgolfoven,	 Amerikaanse	 koelkast,	 Nespresso	 apparaat	 en	 verder	 alle		
nodige	kookgerief.

Aan	de	woonkamer	grenst	er	een	groot	overdekt	terras	met	eettafel	en	een	hangmat.	Er	zijn	
4	slaapkamers	en	2	badkamers	in	de	woning:	2	kamers	+	badkamer	op	het	gelijkvloers	en	2	
kamers	+	badkamer	op	de	verdieping.	Kinderbed	en	kinderstoel	ter	plaatse.	Er	is	geen	airco,	
maar	de	woning	is	heel	fris	door	de	natuurstenen	muren.	Er	is	wifi	in	het	huis	en	op	het	terras	
en	aan	het	zwembad.	Er	is	een	hond	toegelaten	op	het	terrein	maar	niet	in	de	woning	(er	is	
een	bench	ter	plaatse).

Cornet
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6

Provence

HS:	 ¤	3256
TS:	 ¤	2750

MS:	¤	2620
LS:	 ¤	2509

BS:	 ¤	1424
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 180.
Bed- en badlinnen voorzien (verplicht): ¤ 20/p.p.
Toeristenbelasting: ¤ 2,6/p.p./nacht.

APT

Hier leef je werkelijk
als God in Frankrijk!
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Boek een tafeltje in een restaurantje met zicht op het water in Isle-sur-la-sorgue. 

Je bent er niet alleen, maar het is een uitzonderlijke mooi dorpje.

Mooi	ingerichte	woning	in	natuursteen	met	prachtige	ligging,	midden	in	de	natuur	in	het	hart	
van	de	Luberon,	op	een	groot	terrein	van	8	ha	en	een	private	tuin	van	1,2	ha.	Dit	 is	volledig	
omheind	en	afgesloten	met	een	toegangspoort.

In	deze	mooie	regio	liggen	pittoreske	dorpjes	als	Gordes,	Roussillon	en	l’Isle-sur-la-Sorgue.	In	het	
nabij	gelegen	Apt	zijn	er	vele	winkels,	restaurantjes	en	is	er	op	zaterdag	markt.	

Groot	zwembad	van	12	m	x	4	m	(diepte	1.50	m,	met	afdekrolluik	voor	de	veiligheid)	met	een	
houten	zonneplatform	met	ligbedden	en	parasol.	Er	zijn	nog	verschillender	terrassen:	1	lounge	
zithoek	en	een	mooi	Marrokaans	ingericht	terras	in	de	schaduw.	Er	is	een	outdoor	pingpongtafel,	
een	petanqueveld	en	men	kan	rotsklimmen	vlak	bij	het	domein.

Het	huis	is	helemaal	gelijkvloers	en	is	smaakvol	en	modern	ingericht.	Er	is	een	overdekt	terras	
met	eettafel	en	gemetste	barbecue.
De	woonruimte	is	smaakvol	ingericht	en	heeft	een	eethoek	en	een	zithoek	met	tv,	dvd-speler	
en	 open	 haard.	 Er	 is	 een	 volledig	 ingerichte	 open	 keuken	 met	 alle	 comfort:	 vaatwasser,	
microgolfoven,	oven,	elektrisch	kookvuur,	...

Er	zijn	3	slaapkamers:
•	 1	grote	slaapkamer	met	dubbelbed	(1.60	m)	met	aansluitend	een	badkamer	met	 ligbad,	

dubbele	wastafel	en	een	eigen	toilet.
•	 1	slaapkamer	met	dubbelbed	(1.60	m)	met	douchekamer
•	 1	slaapkamer	met	dubbelbed	(1.40	m)	met	douchekamer

Er	is	nog	een	apart	toilet	in	de	hal.

Er	is	wifi	en	airco	in	de	woning.

La Petite Roque
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6

Provence

HS:	 ¤	2387
TS:	 ¤	1582

MS:	¤	1469
LS:	 ¤	1368

BS:	 ¤	1026
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 150.
Bed- en badlinnen inbegrepen.

BONNIEUX

Op wandelafstand 
van Bonnieux!
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De Lubéron leent zich uitstekend om te fietsen! In Bonnieux kunt u een elektrische fiets 

huren en er zijn verschillende routes die vertrekken vanuit Bonnieux richting dorpjes in 

de buurt of naar het ‘Colorado Provençale’.

Aangename	en	ruime	vakantiewoning	op	wandelafstand	van	het	pittoreske	dorpje	Bonnieux	
in	het	hartje	van	de	Lubéron.	Bakker	en	winkel	op	400	m.	Mooie	en	ruime	vakantiewoning	met	
aangename	terrassen	met	zicht	op	de	vallei	van	Gordes.	Je	kan	hier	heerlijk	genieten	van	een	
uitzicht	op	Lacoste	en	zelfs	de	Mont	Ventoux	zie	je	van	hieruit.

Terrein	van	2.400	m2	met	parkeerplaats	voor	de	woning	en	er	is	ook	een	carport.	Tuin	met	mooi	
zwembad	van	9	m	x	4	m	(diepte:	 1.40	m	tot	2	m)	met	automatische	overkapping.	Er	 is	een	
zonneterras	met	ligbedden	aan	het	zwembad.	

Er	zijn	2	terrassen	met	mooi	zicht	op	de	vallei	van	Gordes:	Aan	de	woonkamer	is	er	een	terras	
met	zonnewering	en	eettafel	dat	uitkomt	aan	het	zwembad.	Aan	de	andere	zijde	van	het	huis	
is	er	nog	een	mooi	overdekt	terras	(loggia)	met	een	een	fantastisch	uitzicht	op	de	vallei	en	het	
Lubéron	gebergte.	Er	is	een	barbecue	(Weber).

Het	huis	is	heel	ruim	voor	6	personen	en	smaakvol	ingericht	met	alle	comfort.	Het	heeft	een	
gelijkvloers	en	een	verdieping.	Woonkamer	met	zithoek	en	een	mooie	houten	eettafel.	Er	is	tv,	
dvd-speler,	stereo-installatie	en	een	Ipod	dock.	Er	is	ook	wifi.
De	 keuken	 heeft	 alle	 comfort:	 Koelkast	 met	 diepvriesvak,	 oven,	 Senseo,	 microgolf	 oven,	
vaatwasser,	 en	 elektrische	 kookplaten.	 Maar	 ook	 alle	 keukenapparaten	 als	 broodrooster,	
waterkoker,	citruspers,	etc.
Er	zijn	3	slaapkamers	en	3	badkamers:	een	master	bedroom	op	het	gelijkvloers	met	aansluitend	
badkamer	en	2	slaapkamers	met	elk	aansluitend	een	douchekamer	op	de	verdieping.	Er	is	ook	
een	wasmachine.	Airco	in	de	slaapkamers.

Cymille
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8

Provence

HS:	 ¤	3434
TS:	 ¤	2387

MS:	¤	2387
LS:	 ¤	2174

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 180.
Bed- en badlinnen + strandlakens inbegrepen. Kleine huisdieren toegelaten op aanvraag.

ROUSSILLON

Op wandelafstand 
van Roussillon!

Home services mogelijk 
(Home cooking,
babysitting, ...)
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Villa de l’Ocrier
Zeer	 mooie	 villa,	 perfect	 afgewerkt,	 met	 sublieme	 ligging	 net	 buiten	 het	 pittoreske	 dorp	
Roussillon,	in	het	hart	van	de	Lubéron.	het	huis	ligt	op	een	hoogte,	volledig	zuidgericht	en	u	
geniet	van	de	zon	tot	ze	ondergaat	aan	de	horizon.	Mooi	uitzicht	op	de	vallei.	Op	wandelafstand	
(500	m)	van	het	middeleeuwse	dorpje	Roussillon	waar	je	winkels	vind,	galeries	en	restaurantjes,	
in	het	hartje	van	de	Lubéron.	Het	huis	 ligt	op	een	 terrein	van	4.000	m2,	deels	omheind	en	
afgesloten	met	een	toegangspoort.	Op	de	oprit	voor	de	garage	is	er	parkeerplaats	voor	2	à	
3	wagens.

Er	 is	een	 ruim	terras,	grenzend	aan	de	woonkamer	met	eettafel	en	 relaxstoelen	met	grote	
elektrische	Weber	barbecue.	Er	is	een	overloop-zwembad	(vrije	vorm,	12	m	x	6	m	op	breedste	
stuk)	met	inloop-plage	en	beveiligd	met	een	alarm.	Er	is	een	kiezelstrand	aan	het	zwembad	met	
ligbedden.	Pingpongtafel	ter	plaatse.

Er	 is	 een	 woonkamer	 met	 zithoek	 aan	 een	 open	 haard	 en	 tv	 (satelliet-ontvangst	 TNT,		
buitenlandse	 zenders),	 dvd-speler	 en	 een	 beamer	 (home	 cinema	 systeem).	 Er	 is	 ook	 een		
hifi-installatie.	 Er	 is	 een	 ruime	 eetkamer	 die	 uitkijkt	 op	 een	 hoge	 mezzanine	 (afgesloten	
met	glaswand)	waar	zich	een	slaapkamer	bevindt.	Aan	de	andere	zijde	van	de	eetplaats	 is	
er	 via	 enkele	 trapjes	 naar	 beneden	 een	 open	 keuken	 met	 alle	 nodige	 comfort:	 elektrische	
oven,	 inductie	 kookplaten,	 Amerikaanse	 koelkast	 met	 dubbele	 deur	 (diepvriezer/koeling),	
microgolfoven,	nespresso-apparaat,	vaatwasser.

Er	zijn	4	slaapkamers	in	de	woning	en	3	badkamers:	1	kamer	op	gelijkvloers	en	3	kamer	op	de	
verdieping.	2	kamers	hebben	aansluitend	een	douchekamer	(met	wastafel,	douche	en	toilet),		
er	 is	nog	een	aparte	badkamer	met	bad	(met	douchehouder)	en	dubbele	wastafel	en	apart	
toilet.	Er	is	airconditioning	in	heel	de	woning	(omkeerbaar	naar	verwarming	buiten	seizoen).		
Er	is	wifi	in	de	woning	en	ook	een	alarminstallatie	met	videobewaking.

Voor wie wil genieten van op het water kan een kano tocht maken op de rivier la Sorgue 

van Fontaine de Vaucluse tot l’Isle sur la Sorgue (ook geschikt voor kindjes). 
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10

Provence

HS:	 ¤	4601
TS:	 ¤	3003

MS:	¤	3003
LS:	 ¤	3003

BS:	 ¤	2321
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 220. Bed- en badlinnen inbegrepen. 
Kleine huisdieren toegelaten op aanvraag. Toeristentaks: ¤ 2,25/p.p./nacht. 

GORDES

Een droomlocatie
op wandelafstand 

van Gordes
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Lachuscla
Prachtige	locatie	voor	dit	mooie	vakantie	verblijf,	midden	in	de	natuur	en	toch	vlakbij	Gordes	
in	het	hartje	van	de	Lubéron.	Het	domein	is	op	een	heuveltop	gelegen,	beschermd	tegen	de	
mistral	met	mooi	uitzicht	op	de	Lubéron.	Via	een	ezelspad	ben	je	in	tien	minuutjes	te	voet	in	het	
pittoreske	dorp	Gordes	is	een	pittoresk	Provençaals	dorp	met	vele	restaurants,	galeries,	lokale	
markt,	etc.	Vele	mooie	dorpjes	in	de	regio	als	Ménerbes,	Bonnieux,	Lacoste,	Roussillon,Isle-sur-la	
Sorgues,	Fontaine-de-Vaucluse	etc.

Modern	 gerestaureerd	 zomerhuis	 met	 bijgebouwen	 op	 originele	 locatie	 in	 een	 prachtig	
aangelegde	tuin	in	terrasvorm.	De	tuin	in	terrasvorm	is	rond	de	gebouwen	aangelegd	(4.000	
m2)	met	typische	locale	planten,	de	rest	(5.000	m2)	is	natuurlijk	gelaten.	Er	is	een	pétanquebaan	
en	buitenkeuken	met	gas-BBQ,	stromend	water	en	tafel,	stoelen	en	parasol.	Op	het	domein	
kunnen	de	kinderen	stoeien	in	de	speeltuin	met	schommel	en	trampoline.	De	leukste	plek	om	
toeven	is	natuurlijk	de	ommuurde	tuin	(met	poortje)	met	het	grote	zwembad	van	16	x	6	m.	
(verwarmd	tot	28°	C	van	juni	tot	september).	Met	automatische	afdekking.	Naast	het	zwembad	
is	er	een	ligweide	met	teak	terras.

Er	zijn	3	verblijven	op	het	domein:	het	zomerhuis	(120	m2),	de	mazet	(35	m2)	(kleine	woning	in	
de	tuin)	en	een	gerestaureerde	borie.	In	totaal	zijn	er	4	slaapkamers	+	een	borie	om	in	te	slapen	
en	4	badkamers.

Het	zomerhuis	heeft	een	gezellige	woonkamer	die	via	een	groot	schuifraam	uitgeeft	op	een	
groot	overdekt	terras.	Open	keuken	met	alle	comfort:	vaatwasser,	oven,	Amerikaanse	koelkast,	
inductie	kookplaat,	Espresso	apparaat,	blender,	etc.	Hier	is	er	ook	wifi	en	kleine	muziekinstallatie	
en	 een	 Apple	 computer	 waarop	 films	 via	 wifi	 of	 dvd’s	 kunnen	 afgespeeld	 worden.	 Er	 is	
elektrische	verwarming	en	een	gezellige	houtkachel	voor	frisse	avonden.	Hier	zijn	3	slaapkamers	
en	2	badkamers.

De	mazet	heeft	een	kleine	woonkamer	met	kitchenette	en	toilet.	Op	de	verdieping	bevindt	zich	
de	slaapkamer	met	aansluitend	douchekamer	(douche,	wastafel).

Tenslotte	is	er	nog	een	slaapkamer	in	een	van	de	bories	die	gerestaureerd	werd	tot	slaapverblijf.	
Deze	ligt	net	naast	het	hoofdhuis,	naast	de	slaapkamer	aan	de	zijkant	van	het	hoofdhuis.	In	een	
2de	borie	werd	er	een	mooie	badkamer	geïnstalleerd.

Breng eens een bezoekje aan Goult, gelegen op een oude versterkte heuveltop dorp en 

wordt vaak beschouwd als een verborgen parel onder de Lubéron dorpen.
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Provence

HS:	 ¤	2481
TS:	 ¤	1859

MS:	¤	1859
LS:	 ¤	1747

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 200.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 10/p.p.

CUCURON

In beschermd 
natuurgebied!
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Mas de Canaux
Authentieke	Franse	mas,	recent	gerestaureerd,	op	een	terrein	van	12	ha	in	het	Parc	Régional	
du	Luberon	(beschermd	natuurgebied)	in	een	vallei	en	wordt	omgeven	door	amandel-,	olijf-	
en	fruitbomen	en	een	weide	met	2	ezeltjes.	Zeer	rustig	en	toch	maar	op	3	km	van	het	dorp	
Cuceron	waar	u	 restaurantjes,	bakkers	en	een	kleine	supermarkt	vindt.	Uitstekend	gelegen		
voor	uitstapjes.	

Na	een	grindweg	van	2	km	komt	u	aan	het	idyllische	mas,	helemaal	privaat	gelegen	in	alle	rust	
(maar	1	buurman)!

Mas	de	Canaux	en	een	mooi	aangelegde	tuin	met	zwembad	van	12	m	x	4.5	m	(diepte:	0.90	à	
1.90	m,	voorzien	van	alarm-installatie)	met	ruim	zonneterras	met	ligbedden	met	parasol	en	
loungesalon.	Er	is	ook	een	buitendouche	voorzien.

De	mas	(opp.	275	m2)	is	smaakvol	ingericht.	Er	is	een	ruim	terras	aan	de	woning	met	een	eettafel	
en	grillplaat	om	buiten	te	grillen	(barbecue	is	verboden	in	deze	regio	tijdens	de	zomermaanden).

Er	 is	een	ruime	woonkamer	(80	m2)	met	open	haard	en	een	mezzanine	met	bibliotheek	en	
bureau.	Er	is	een	tv	(TV-Vlaanderen),	dvd-speler,	stereoketen,	vaste	telefoon	en	wifi.	Er	is	een	
aparte	eetkamer,	ook	met	open	haard	en	een	keuken	met	alle	comfort:	2	koelkasten,	diep-
vriezer,	oven,	microgolfoven,	vaatwasser,	5-pits	gaskookplaat	en	ook	een	kleine	berging.	Er	is	
een	wasruimte	met	wasmachine,	droogkast	en	strijkplank.	Er	zijn	5	slaapkamers	en	3	badkamers	
in	de	woning.	Er	is	ook	een	sauna	in	het	huis.

Er zijn 2 manèges in Cucuron waar u terecht kan voor een uitstap om het gebergte van 

het Massif du Lubéron te paard te verkennen (voor elk niveau).
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12+4

Provence

HS:	 ¤	5500
TS:	 ¤	4470

MS:	¤	2901
LS:	 ¤	2900

BS:	 ¤	2725
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 400. Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 25/p.p.
Elektriciteit wordt aangerekend volgens verbruik. Toeristenbelasting: ¤ 2,95/p.p./nacht.

APT

Buiten het hoogseizoen kan men
de woning ook gedeeltelijk huren.
4 slaapkamers, 4 badkamers, 
max. bezetting van 8 volw. + 4 kind.:
korting van 30 % = ¤ 2030/week.
3 slaapkamers, 3 badkamers,
max. bezetting van 6 volw. + 2 kind. :
korting van 40% = ¤ 1740.
Altijd privaat gebruik van het huis en zwembad,
geen medehuurders.
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Mas de Mauragne 
Zeer	ruime	en	luxueuze	vakantiewoning	met	een	mooie	ligging:	bovenop	een	heuveltop,	net	
buiten	Apt	(op	2.5	km).	In	Apt	vindt	u	winkels,	restaurants,	etc.	Hier	bevindt	u	zich	in	het	hartje	
van	de	Lubéron	met	al	zijn	charme:	vele	mooie	dorpjes	in	de	omgeving.	Er	zijn	ook	sportieve	
mogelijkheden	als	randonnées	in	de	Lubéron,	tochten	met	VTT	of	elektrische	fietsen,	te	paard,	
via	ferrata,	etc.	Er	is	een	garage	voor	wagen	of	fietsen.

Terrein	van	8.800	m2.	Er	is	een	verwarmd	overloop-zwembad	van	10	m	x	5	m	(1.20	m	–	1.80	m	
diep)	 met	 zonneterras	 met	 ligbedden,	 voorzien	 van	 alarm	 (zuivering	 met	 zoutdialyse).		
Grote	gemetste	barbecue	met	aperitiefhoek	aan	een	pétanqueterrein.

Ruim	 overdekt	 terras	 aan	 de	 woning	 met	 mooie	 grote	 buitenkeuken.	 Het	 huis	 heeft	 2	
verdiepingen	en	is	smaakvol	ingericht.	Ruime	woonkamer	met	eettafel	en	zithoek	met	tv,	wifi,	
home	cinema	systeem,	radio	en	dvd-speler.	Er	zijn	4	tv’s	in	de	woning,	waarvan	1	met	digitale	
tuner	TV	Vlaanderen.	Open	keuken	met	alle	comfort:	vaatwasser,	grote	koelkast,	diepvriezer,	
microgolfoven,	oven	en	fornuis	met	inductieplaat,	enz.	

Er	 zijn	 6	 slaapkamers	 met	 elk	 hun	 eigen	 badkamer.	 In	 2	 slaapkamers	 is	 er	 nog	 een	 extra		
mezzanine	voorzien	met	slaapplaats	voor	2	kinderen.	Op	de	verdieping	zijn	er	2	slaapkamers	
met	elk	aansluitend	badkamer.	Op	het	gelijkvloers	zijn	er	2	kamers	in	de	villa	die	te	bereiken	zijn	
via	het	terras:	elk	voor	2	+	2	personen	en	aansluitend	met	badkamer.

Aan	het	terras	aan	het	zwembad	zijn	er	nog	2	slaapkamers	die	te	bereiken	zijn	via	het	terras.	Dit	
zijn	ook	zeer	mooie	en	ruime	gastenkamers	met	elk	een	boxspring	van	1.60	m	en	aansluitend	
een	badkamer	met	inloopdouche,	wastafel	+	toilet).	Er	is	wifi	in	het	huis.	De	woning	is	helemaal	
voorzien	van	airco.

Voor de sportievelingen is een beklimming van de Mourre Négre - het hoogste punt van 

de Grand Lubéron (1.125 m hoog) - een mooie uitdaging. U wordt boven beloond met 

een adembenemend uitzicht.
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Provence

HS:	 ¤	2400
TS:	 ¤	1850

MS:	¤	1639
LS:	 ¤	1400

BS:	 ¤	1254
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 200. Bed- en badlinnen wordt voorzien tegen vergoeding 
(verplicht): 25/p.p. Elektriciteit wordt aangerekend volgens verbruik à 0.30 ¤ kw/h. Dit wordt 
met de waarborg verrekend. Toeristenbelasting: ¤ 2,95/p.p./nacht.

APT

Met aperitiefhoek
 en een werkplaats

 voor fietsen 
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Bellevue 

Als je eens weg wil van de drukte kan je Gignac bezoeken, een klein authentiek dorpje 

midden in een ongerepte natuur, aan de rand van de okergroeven. De Doa, bekend als 

de rivier van de oker- steenkappers, loopt door het dorp.

Een	heel	aangename	en	mooi	afgewerkte	vakantiewoning	in	het	hartje	van	de	Lubéron:	op	2.5	
km	van	Apt,	op	15	km	van	Lourmarin,	Bonnieux,	Gordes,	etc.	In	Apt	vindt	u	winkels	en	restaurants.	
Er	zijn	veel	mogelijkheden	tot	uitstappen	in	de	omgeving,	niet	alleen	de	mooie	dorpjes	in	de	
Lubéron	(Cucuron,	Rousillon,	...),	maar	ook	mooie	mogelijkheden	om	te	fietsen,	wandelen,	etc.	

Er	is	een	mooi	groot	verwarmd	zwembad	(4.8	m	x	10	m,	diepte	van	1	m	tot	2	m)	met	elektrisch	
bediend	rolluik	en	gereinigd	met	zoutdialyse.	Er	is	een	ruim	terras	aan	de	woonkamer	(niveau	
+1)	met	een	eettafel	en	stoelen	en	dan	nog	een	ruim	zonneterras	aan	het	zwembad	met	7	
ligbedden.	Ook	hier	is	er	een	eettafel.	Er	is	ingebouwde	LED-verlichting	die	’s	avonds	voor	sfeer	
zorgt.	Op	het	terras	aan	het	zwembad	zit	u	goed	beschut	en	toch	kunt	u	hiervan	het	mooie	
landschap	genieten.	

Er	 is	 een	 leuke	 barbecuehoek	 en	 een	 lounghoek	 waar	 u	 kunt	 aperitieven	 of	 een	 spelletje	
petanque	spelen	op	de	petanquebaan.	Aan	het	zwembad	is	er	een	poolhouse	in	een	half	open	
ruimte	met	koelkast	voorzien	van	een	eettafel.

Het	huis	is	volledige	onderkelderd	met	garages	en	ruime	berging	en	werkplaats	voor	fietsen.	
Ruime	 woonkamer	 met	 zithoek	 met	 pelletkachel	 en	 flatscreen	 tv	 (TV	 vlaanderen),	 home	
cinema	met	radio	en	dvd	en	wifi.	Er	is	een	open	keuken	met	alle	comfort:	vaatwasser,	grote	
koelkast,	 microgolf,	 hete	 lucht	 oven,	 fornuis	 met	 inductieplaat,	 ingebouwd	 espressotoestel	
en	wasmachine	veel	berging.	Er	zijn	3	slaapkamers	(met	boxsprings	en	tv),	2	badkamers	en		
3	toiletten.	De	woning	is	helemaal	voorzien	van	airco.



76 | vakantiewoningen.be

6

Provence

HS:	 ¤	2387
TS:	 ¤	1526

MS:	¤	1469
LS:	 ¤	1413

BS:	 ¤	1026
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 120.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 15/p.p.

MALAUCÈNE

Aan de voet van
Mont Ventoux 
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Zeer	mooie	mas	die	prachtig	gerestaureerd	werd	met	respect	voor	de	oorspronkelijke	ruimtes:	
sober,	smaakvol	met	mooie	designmeubels	(vraagt	het	nodige	respect	van	de	huurders!),	op	
2	km	van	typische	Provençaalse	stadje	Malaucène	aan	Mont	Ventoux	met	veel	restaurantjes,	
winkels	en	een	leuke	sfeer	met	de	vele	fietstoeristen	die	er	langskomen.

De	mas	ligt	op	een	terrein	van	5.000	m2	met	mooi	zwembad	van	10	m	x	5	m	(diepte:	1.5	m)	met	
automatische	overkapping.	Houten	zonneterras	met	 ligbedden	en	buitendouche.	Mooie	tuin	
en	aan	het	huis	is	een	terras	met	eethoek	onder	een	oude	lindeboom.	Er	is	een	petanque-set	
ter	plaatse.

Er	 is	een	woonkamer	met	kleine	zithoek	aan	een	open	haard	en	een	 ruime	eetkamer	met	
mooie	houten	eettafel.	Naast	de	woonkamer	is	er	een	kleine	keuken	met	inox	koelkast	met	
diepvriesvak,	inductie	kookplaat,	vaatwasser,	oven,	microgolfoven,	...	

Achter	 de	 keuken	 is	 er	 een	 mooie	 douchekamer	 met	 wastafel,	 toilet,	 wasmachine	 en	 een	
bergruimte.	Vanuit	de	woonkamer	vertrekt	er	een	trap	naar	de	verdieping.	Hier	komt	u	in	een	
open	ruimte	met	mooie	eiken	parketvloer.	Langs	de	ene	kant	 is	er	een	bureauhoek	en	aan	
andere	kant	een	zithoek	aan	een	tv.	Naast	de	bureau	is	er	een	slaapkamer	met	2	enkelbedden	
(lits	jumeaux:	2	x	90	cm).

Enkele	 treden	 hoger	 komt	 u	 in	 een	 nachthall	 met	 ingebouwde	 kasten.	 Hier	 is	 er	 nog	 een	
2de	 badkamer	 met	 douche,	 dubbele	 wastafel	 en	 toilet.	 Hier	 is	 een	 masterslaapkamer	 met	
dubbelbed	(1	x	 1.60	m)	en	aansluitend	dressing	met	 ingemaakte	kasten	en	bergruimte	met	
strijkvoorzieningen.	Met	een	open	trap	kunt	u	naar	een	mooie	lichte	mezzanine	waar	er	nog	een	
kamer	is	met	2	enkelbedden	(2	x	80	cm).	Er	is	wifi.

La Luzetta

Voor mensen die van paardrijden houden kan je prachtige tochten maken door les 

Gorges du Toulourenc (zowel voor beginnende als geoefende ruiters).
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Provence

HS:	 ¤	2631
TS:	 ¤	1500

MS:	¤	1401
LS:	 ¤	1199

BS:	 ¤	1083
verhuur van zondag tot zondag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 180. Verplichte toeslag voor bedlinnen: ¤ 15/p.p.
Toeristenbelasting: ¤ 1,10/p.p./nacht. Verhuur van zondag tot zondag. 
Zwembadverwarming is mogelijk op aanvraag: ¤ 100/week.

CRILLON-LE-BRAVE

Op wandelafstand 
van Crillon-le-Brave, 

aan de voet 
van Mont Ventoux!
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Deze	rustig	gelegen,	verzorgde	villa	bevindt	zich	op	een	flank	van	een	heuvel	met	een	mooi	
verzicht	van	de	Lubéron	tot	in	Avignon.	De	woning	ligt	op	ca.	500	meter	van	het	centrum	van	
het	pittoreske	dorpje	Crillon-le-Brave	en	op	ongeveer	5	kilometer	van	Bedoin,	start	voor	de	
beklimming	van	de	Mont	Ventoux.	In	Crillon	is	een	restaurant	en	een	bakker	en	in	Bedoin	zijn	er	
meerdere	winkels	en	restaurantjes.

Deze	villa	beschikt	over	twee	buitenterrassen,	waarvan	één	aan	de	woonkamer	met	barbecue	
en	één	aan	het	zwembad.	Verwarmd	zwembad	(10	x	4.5	m)	kan	s’	avonds	worden	verlicht	en	
beschikt	over	laseralarm	en	automatische	overkapping.
	
Op	 het	 leefniveau	 is	 er	 een	 ruime	 woonkamer	 met	 keuken	 en	 eetplaats,	 bergruimte	 met	
aparte	 koelkast	 en	 diepvriezer,	 een	 bijkeuken	 met	 wasmachine	 en	 droogkast,	 een	 knusse	
living	met	zithoek	en	een	tv-kamer.	Deze	ruimtes	bieden	een	prachtig	zicht	op	de	vallei	en	
op	het	zwembad.	De	keuken	beschikt	over	alle	comfort:	gasfornuis	Smeg	(6-pits)	met	2	ovens,	
microgolfoven,	Amerikaanse	koelkast,	vaatwasser	en	alle	nodige	gerief.	Naast	de	eetplaats	is	er	
een	gezellige	zithoek.	Er	is	een	kleine	TV-kamer.

Er	zijn	4	ruime	slaapkamers:	1	kamer	met	een	bed	van	1.80	m	en	aansluitend	een	kamer	met	
2	enkel-bedden.	Ruime	badkamer	en	douchekamer.	Er	is	nog	een	kamer	met	2	stapelbedden.	
De	4de	slaapkamer	beschikt	over	een	bed	van	1.60	m.	Kinderbedje	voorhanden.	Verder	 is	er	
nog	 een	 afzonderlijk	 toilet	 en	 een	 badkamer.	 De	 kamers	 op	 de	 verdieping	 hebben	 airco.		
Er	is	vloerverwarming.

Les Dentelles

Er worden regelmatig nachtwandelingen georganiseerd op de Mont Ventoux, een heel 

speciale ervaring! Als je de beklimming wil wagen per fiets, kan je een sportfiets huren 

in de buurt.
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6+2

HS:	 ¤	2498
TS:	 ¤	1792

MS:	¤	1469
LS:	 ¤	1368

BS:	 ¤	1254
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 100. Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 30/p.p.
Max 6 volwassenen + 2 kinderen om het comfort te waarborgen.

Provence
ENTRECHAUX	

Mooi
interieur!
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Deze	smaakvol	ingerichte	vakantiewoning	ligt	aan	de	voet	van	Mont	Ventoux	in	een	rustige	
buurt	op	1,5	km	van	het	pittoreske	dorp	Entrechaux	(met	winkel	en	bakker),	op	5	km	van	Vaison	
la	Romaine.	De	woning	ligt	op	een	terrein	van	2000	m2	met	een	afgesloten	tuin	en	parking	voor	
3	wagens.	Er	is	ook	een	afgesloten	bergruimte	voor	de	fietsen.

Er	 is	 een	 verwarmd	 zwembad	 (27°	 C)	 van	 5	 x	 10	 m	 (diepte	 1.50	 m)	 met	 alarm-installatie	
met	 aansluitend	 een	 zonneterras	 met	 ligbedden.	 Er	 zijn	 2	 overdekt	 terrassen	 en	 een	
houtskoolbarbecue.
	
De	woning	is	geschikt	voor	8	personen	en	mooi	ingericht	met	design	meubilair:	leefruimte	met	
zithoek	met	tv	(TV-Vlaanderen),	wifi	en	muziekinstallatie	en	een	X-box	spelconsole,	eethoek	en	
zeer	goed	ingerichte	keuken:	vaatwasser,	oven,	microgolf-oven,	koelkast	en	diepvriezer.	Maar	
ook	een	raclette-toestel,	fonduepot	en	Espresso-apparaat.

Er	zijn	4	slaapkamers	en	3	badkamers	in	het	huis.

2	kamers	met	dubbelbed	van	1.80	m	(boxsprings)	,	1	kamer	met	dubbelbed	van	1.60m	(boxspring)	
en	een	kinderkamer	(zolderkamer	met	plafond	1.75	m	hoog)	met	een	dubbelbed	van	1.40	m.

Er	zijn	3	badkamers:	Twee	met	een	douche,	wastafel	en	toilet.	Er	is	nog	1	badkamer	met	douche	
en	wastafel.

Er	is	een	berging/wasplaats	met	wasmachine,	droogkast	en	nog	een	extra	grote	koelkast.	Er	
is	nog	een	gastentoilet	op	het	gelijkvloers	en	ook	een	toilet	aan	het	terras	aan	het	zwembad.

Verhuur	buiten	seizoen	mogelijk,	er	is	verwarming.

Mas Elaine

In de buurt van Sault kan je een ambachtelijke distilleerderij van lavendel bezoeken. 

Daar kan je tijdens de oogstmaanden juli en augustus gaan kijken hoe ze lavendel 

verwerken, typisch voor de streek!
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Provence

HS:	 ¤	2509
TS:	 ¤	1469

MS:	¤	1401
LS:	 ¤	1199

BS:	 ¤	1049
verhuur van zondag tot zondag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 100. Tussentijdse schoonmaak (verplicht): ¤ 50/per week

AUBIGNAN

Uitstekende
uitvalsbasis

om de Provence
te verkennen!
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Aangename	Provençaalse	woning	in	bastidestijl	met	heel	grote	tuin	(7000m2).	De	woning	ligt	
op	2,5	km	van	het	dorpje	Aubignan,	waar	u	een	bakker	en	restaurants	vindt.	Ideale	uitvalsbasis	
voor	wandel-	en	fietstochten.	Vanuit	het	gekende	Bédoin	(op	14	km)	kan	je	de	Mont	Ventoux	
beklimmen.	 Ruim	 zwembad	 (met	 bewegingsalarm)	 van	 11	m	x	4,5	m	met	8	 ligbedden	 om	
heerlijk	te	relaxen.	Er	is	ook	een	petanqueveld.	

Eén	 terras	 met	 eettafel	 en	 zonneluifel	 ligt	 aan	 de	woning,	 en	er	 is	nog	 tweede	 terras	 met	
loungehoek.	Gezellig	buiten	tafelen	kan	dankzij	de	Weber	houtskoolbarbecue.

Op	het	gelijkvloers	ligt	een	gezellige	woonkamer	met	openhaard,	tv	(digitale	kanalen	+	wifi),	
eetplaats	en	open	keuken	voorzien	van	alle	comfort:	5-pits	gasfornuis,	vaatwasser,	elektrische	
oven,	Amerikaanse	koelkast,	microgolfoven,	Nespresso-apparaat,	toaster,	mixer,	enz.

In	de	bijkeuken	staat	een	extra	koelkast	en	een	wasmachine.	Er	is	ook	een	apart	toilet.

Deze	woning	telt	4	slaapkamers	en	3	badkamers:	3	kamers	met	een	dubbelbed	en	1	kamer	met	
2	enkelbedden.	

Kinderbed	en	kinderstoel	zijn	ter	plaatse	voorzien.	Er	 is	wifi	 in	de	woning.	Hond	toegelaten		
op	aanvraag.

Bastide du Moulin Neuf

Je kan een portie geschiedenis opsnuiven in Vaison-la-Romaine met zijn archeologische 

site met de restanten van een Gallo-Romeinse stad.
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Provence

HS:	 ¤	2750
TS:	 ¤	1368

MS:	¤	1368
LS:	 ¤	1129

BS:	 ¤	978
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 195.
Bed- en badlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 25/p.p.
Elektriciteit wordt aangerekend volgens verbruik.

MALLEMORT

De tuin grenst
aan de greens

van Pont-Royal.
Ook mogelijkheid tot 

golf initiatie!
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Zeer	verzorgde	vakantiewoning	met	private	tuin	en	zwembad	op	de	gerenommeerde	Golf	van	
Pont-Royal	in	Mallemort,	halfweg	tussen	Aix-en-	Provence	en	Avignon.	Ideaal	voor	golfers.	De	
tuin	grenst	aan	de	court	en	het	clubhuis	is	vlakbij.	Residentiële	ligging	op	privaat	domein,	met	
beveiliging,	enkel	toegankelijk	voor	residenten	en	golfers.	

Er	 is	een	winkel	op	500	m	en	 in	het	dorp	op	het	domein	zijn	er	winkels	en	 restaurants	en	
wekelijkse	markten.	Op	het	domein	van	Pont	Royal	kunnen	ook	fietsen	gehuurd	worden	en	er	is	
mogelijkheid	om	te	paardrijden,	tennissen,	boogschieten	en	te	minigolven.	

De	Zuidgeoriënteerd	villa	(220	m2)	op	een	terrein	van	1.800	m2	met	mooi	aangelegde	tuin	met	
verwarmd	ovaalvormig	zwembad	van	10	op	4.5	m	(diepte	tot	1.80	m)	met	alarm.	Automatische	
toegangspoort	en	parking	voor	4	wagens.	Garage	met	pingpongtafel	en	 in	de	 tuin	 ligt	een	

petanquebaan.	 Groot	 overdekt	 terras	 met	 eettafel	 en	 barbecue.	 Er	 zijn	 teak	 ligstoelen	 aan		
het	zwembad.	

Gelijkvloers:	 inkomhall,	 woonkamer	 met	 open	 haard	 en	 tv.	 Eetkamer	 met	 open	 keuken	
met	alle	 comfort:	microgolf,	oven,	vaatwasser,	koelkast	met	diepvriezer	en	alle	kookgerief.	
Bijkeuken	met	wasmachine,	droogkast	en	tweede	koelkast	en	diepvriezer.	Op	het	gelijkvloers	
zijn	er	3	slaapkamers	en	3	badkamers,	op	de	verdieping	nog	master	bedroom	met	aansluitend		
badkamer.	Er	is	wifi	in	het	huis.	Er	is	mobiele	airco	in	de	woning.

Pont-Royal

Bij deze woning zijn er extra diensten te verkrijgen oa. luchthaven transfer, ontbijt-

pakket, enz.
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Provence

HS:	 ¤	3080
TS:	 ¤	1526

MS:	¤	1469
LS:	 ¤	1368

BS:	 ¤	1140
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 180.
Bed- en badlinnen verkrijgbaar tegen vergoeding: ¤ 25/p.p.

GIGONDAS

Op wandelafstand 
van Gigondas!
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Een	plek	om	je	hart	te	verliezen!	Mooie	en	authentieke	woning	net	buiten	het	middeleeuwse	
dorpje	Gigondas	en	heel	rustig	gelegen	tussen	de	wijngaarden	met	in	de	verte	de	Mont	Ventoux.	
In	Gigondas	zijn	er	winkels	en	enkele	restaurantjes.	Tennisterrein	op	800	m,	Golf	op	30	km.	Deze	
familiewoning	die	doorheen	de	jaren	met	veel	liefde	gerestaureerd	werd	tot	een	mooie	mas	
genaamd	‘La	Marquise’,	bevat	authentieke	elementen	helemaal	in	de	sfeer	van	de	Provence.	

Het	huis	heeft	een	binnenplaats	en	tuin	in	terrasvorm	met	olijfbomen	en	enkele	wijnranken,	
een	groot	verwarmd	zwembad	(11.50	m	x	5	m	met	een	diepte	gaande	van	+/-1.50	m	tot	+/-2.10	
m)	met	zonneterras	voorzien	van	bar	(met	minibar,	kleine	frigo	en	spoeltafel)	en	meerdere	
zithoekjes	om	te	genieten	van	de	rust	met	enerzijds	zicht	op	het	kasteel	(ruïne)	van	Gigondas	
en	anderzijds	op	de	‘Rocher	du	Midi’.	U	geniet	hier	tot	in	de	late	namiddag	van	de	zon	(buiten	
het	hoogseizoen	tot	de	middag).	Via	de	poort	komt	u	op	de	binnenplaats	met	overdekt	terras	
en	buitenkeuken	met	haard	om	te	barbecueën	en	een	placha.	Ook	pétanquebaan.	De	tuin	is	
omheind	en	er	is	een	apart	toegangspoortje	naar	het	zwembad.

U	komt	in	de	woning	via	de	living	met	een	gezellige	zithoek	aan	de	open	haard,	voorzien	van	TV,	
muziekinstallatie	en	DVD-speler.	Hiernaast	is	er	een	eethoek	met	ingerichte	keuken	(vaatwasser,	
oven,	microgolfoven,	Amerikaanse	koelkast).	Naast	de	moestuin	 is	er	een	 tuinberging	met	
wasmachine	en	droogkast.	Op	de	eerste	verdieping	zijn	er	3	slaapkamers	en	een	badkamer.	Op	
de	2de	verdieping	is	een	kinderkamer	(4	pers.)	met	dressing	en	een	kleine	badkamer.
Links	van	de	inkom	kunt	u	naar	de	linkervleugel	van	het	huis.	Hier	is	er	op	het	gelijkvloers	een	
kleine	kamer	met	enkelbed	en	een	kleine	vernieuwde	badkamer	met	grote	inloopdouche.	Vanuit	
de	hall	gaat	er	een	trap	naar	boven.	Hier	zijn	er	nog	2	slaapkamers:	één	met	een	driedubbel	
stapelbed	en	één	met	dubbelbed	en	lavabo.	

Voor	de	auto’s	is	er	1	staanplaats	binnen	de	poort	en	nog	parkeerplaatsen	naast	de	woning.	Er	
is	airconditioning	in	alle	slaapkamers	en	een	alarmsysteem	aan	de	woning	voorzien.	Er	is	wifi.

La Marquise

Breng zeker een bezoekje aan het pittorekse dorp Beaume de Venise en buiten het 

dorp vindt u tussen de wijngaarden gezellige restaurantjes om heerlijk tafelen onder 

de platanen.
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Provence

HS:	 ¤	1904
TS:	 ¤	1140

MS:	¤	1083
LS:	 ¤	1026

BS:	 ¤	1026
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 125.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 12/p.p.
Maximum 6 volwassenen + 2 kinderen om het comfort te garanderen.

AVIGNON

Ideaal verblijf 
tijdens theaterfestival

van Avignon!
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Mooie	woning	in	residentiële	buurt	op	3	km	van	het	centrum	van	Avignon	met	zijn	rijk	cultureel	
aanbod	en	ontelbare	restaurants	(bushalte	op	50	meter).	Winkels	op	500	m,	TGV	station	van	
Avignon	op	6	km.	Van	hieruit	kan	je	uitstappen	maken	naar	de	Camargue,	de	kust,	de	Gard	
en	de	Vaucluse.	 In	de	maand	 juli	 is	dit	een	uitstekende	uitvalsbasis	voor	het	 internationale	
theaterfestival	dat	doorgaat	in	Avignon.	De	straten	worden	dan	overspoeld	met	toneelspelers,	
muzikanten,	jongleurs	en	acrobaten	die	met	hun	act	de	toeristen	vermaken!	Niet	te	missen!	

De	woning	(150	m2)	ligt	op	een	terrein	van	800	m2	met	zwembad	en	heeft	een	mooi	aangelegde	
tuin	met	ovaal	zwembad	van	10	m	op	4	m	met	zonne-terras	met	relaxfauteuils.	Het	zwembad	is	
omheind	(kinderslot).	Er	is	ook	een	pingpongtafel.

De	tuin	 is	omheind	en	heeft	een	automatische	toeganspoort.	Op	de	oprit	kunnen	3	wagens	
parkeren.	 Er	 is	 een	 terras	 onder	 een	 wijnrank,	 grenzend	 aan	 de	 woonkamer	 met	 eettafel	
en	 aperitiefhoek.	 Er	 is	 een	 barbecueruimte	 met	 gasbarbecue	 en	 Amerikaanse	 koelkast		
met	ijsmaker.	

Gezellige	woonkamer	met	eettafel	en	zithoek	aan	een	open	haard.	TV	met	internet	ontvangst	
(internationale	 zenders)	 en	 dvd-speler,	 grote	 collectie	 dvd’s	 en	 cd’s.	 Ingerichte	 keuken	 met	
alle	 comfort:	 vaatwasser,	 oven,	 5-pitsgasfornuis,	 microgolfoven	 en	 nog	 een	 2de	 koelkast	
met	diepvriezer.	Er	zijn	4	slaapkamers:	2	kamers	op	het	gelijkvloers	met	gemeenschappelijk	
badkamer.	Op	de	verdieping	zijn	er	nog	2	kamers	en	een	badkamer	met	douche	en	toilet.	De	
ouderslaapkamer	beschikt	over	airco.	Er	is	een	kinderbed	en	-stoel	ter	plaatse.	Wifi	in	het	huis.

Les Angles

Voor een origineel bezoek aan het Palais des Papes te Avignon boekt u de geleide toer: 

“Les Coulisses du Palais”. U krijgt een rondleiding van de cellen tot de terrassen …
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10

Provence / Haute Provence

HS:	 ¤	2750
TS:	 ¤	2119

MS:	¤	1960
LS:	 ¤	1870

BS:	 ¤	1680
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 200.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 12/p.p.
Zwembadverwarming mogelijk mits vergoeding: ¤ 100/week

LACHAU

Imposante
omgeving!
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Dit	is	een	uniek	en	vrij	luxueus	vakantieverblijf	in	een	zeer	mooie	omgeving.	Deze	vrij	nieuwe	
en	ruime	woning,	is	helemaal	opgetrokken	uit	natuursteen.	De	inrichting	is	strak,	en	stijlvol.	Het	
huis	is	zeer	rustig	gelegen,	ver	weg	van	het	massatoerisme,	maar	toch	goed	gesitueerd	om	
mooie	uitstappen	te	maken:	op	35	km	van	de	Mont	Ventoux,	niet	ver	van	Sisteron;	in	de	buurt	
zijn	er	mooie	Gorges	zoals	de	Gorge	de	la	Méouge	waar	je	mooie	wandelingen	kan	maken.	Ook	
de	Gorges	du	Verdon	kan	je	van	hieruit	bezoeken.	Een	golfterrein	vind	je	op	20	km.

Het	huis	ligt	op	een	domein	van	enkele	hectaren,	aan	de	rand	van	het	dorp.	Stadje	met	winkels	
en	 restaurants	 op	 10	 km.	 Je	 kan	 er	 genieten	 van	 het	 mooie	 privaat	 zwembad,	 verwarmd	
(10	 m	 x	 5	 m),	 volledig	 ommuurd	 in	 natuursteen	 met	 toegangspoortje,	 met	 ligbedden	
en	 parasols.	 Op	 het	 groot	 overdekt	 terras	 aan	 de	 woning,	 uitgerust	 met	 tuinmeubels	 en		
barbecue,	kunt	u	één	worden	met	de	natuur	en	wegdromen	bij	het	prachtig	uitzicht.	Er	is	ook		
een	pétanqueveld.

De	grote	leefruimte	met	eethoek	en	open	keuken	biedt	u	alle	comfort:	koelkast,	diepvriezer,	
vaatwasser,	 gasfornuis	 (6-pits	 van	 Smeg)	 met	 elektrische	 oven,	 microgolf	 en	 alle	 nodige	
kookgerief.	 Voorts	 is	 er	 nog	 een	 bergruimte	 met	 wasmachine	 en	 een	 extra	 koelkast	 met	
diepvriezer.	De	aparte	zithoek	is	uitgerust	met	een	grote	open	haard.

Er	zijn	4	ruime	slaapkamers	met	elk	hun	eigen	badkamer.	Er	 is	een	slaapkamer	(dubbelbed	
van	 1.80	m)	met	dressing,	 ruime	badkamer	met	douche,	 ligbad	en	 lavabo	en	 toilet.	Verder	
nog	in	een	andere	vleugel	van	het	huis	zijn	er	3	slaapkamers:	2	met	dubbelbed	(1.80	m)	en	
1	kamer	met	een	dubbelbed	(1.80	m)	+	2	enkelbedden	(2	x	90	cm).	Deze	kamers	hebben	elk	een	
badkamer	met	douche,	lavabo	en	toilet.

La Fond de Mière

In de Gorges de la Méouge kan u prachtige wandelingen maken! Voorzie zeker een 

picknick en drank, voor deze avontuurlijke, misschien wel zware tocht …
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 Fait de 
beaux rêves…
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Drôme
De Drôme is een gevarieerde regio, begrensd in het 
Noordoosten door de Vercors (met zijn het Parc 
Régional du Vercors een schitterend natuurgebied!), in 
het westen door de Ardèche en in het zuiden door de 
Vaucluse. Hier komen vooral natuur- en sportliefhebbers 
aan hun trekken om te genieten van de prachtige 
landschappen met een zuiders tintje.

Lavendelvelden, olijfboomgaarden, wijngaarden, zijn 
talrijke wandelpaden en degelijke fietsroutes (ook 
vtt), maar ook Golfterreinen, manèges, etc. De Drôme 
ontleent zijn naam aan de rivier, die ontspringt in 
de Alpen en uitmondt in de Rhône. Hij stroomt langs 
historische plaatsen als Dieulefit en Crest en leent zich 
voor waterpret, kanovaren en rafting. 

Ook voor culturele uitstappen zijn er mogelijkheden: niet 
alleen de steden Valence en Montélimar zijn zeker een 
bezoek waard, maar ook vele kleinere dorpen die horen 
tot ‘les plus Beaux Villages de France’, o.m.: Mirmande, 
Le Poët-Laval, La Garde-Adhémar, Montbrun-les-Bains, 
Dieulefit, Grignan, etc. Zo ook het middeleeuwse kasteel 
van Suze-la-Rousse en de Toren van Crest (hoogste 
vestingtoren van Frankrijk). Er worden hier op deze 
originele locaties ook veel festivals georganiseerd. Voor 
de gastronomen zijn hier ook de vele marktjes met 
locale produkten, de olijfolie uit Nyons, de nougat van 
Montélimar, en de vele wijndomeinen.
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12

Drôme

HS:	 ¤	2915
TS:	 ¤	1904

MS:	geen	verhuur

LS:	 geen	verhuur

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 220.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 25/p.p.

SUZE-LA-ROUSSE

Comfortabele villa
in het hart van
de wijnstreek



vakantiewoningen.be | 95

Aangename	vakantiewoning	op	de	grens	van	de	Vaucluse	en	Drôme	Provençale.	Op	1	km	van	het	
bekende	wijndorp	Suze-la-Rousse	met	bakkers,	winkels,	restaurantje,	etc.	Vele	mogelijkheden	
in	de	regio	voor	toeristische	uitstappen:	Mont	Ventoux	op	20	km,	Vaison-la-Romaine	(20	km),	
Gorges	 de	 l’Ardèche	 op	 25	 km	 en	 in	 de	 regio	 zijn	 er	 vele	 mooie	 wijndorpjes	 als	 Gigondas,	
Vacqueyras,	Beaume-de-Venise,	etc.

Terrein	van	1.700	m2	met	zuid-gerichte	woning	(bebouwde	opp.	220	m2)	en	een	gastenverblijf	
op	50	m	van	de	woning.	Het	terrein	is	afgesloten	met	een	toegangspoort.	Er	is	parkeerruimte	
naast	de	woning.	De	tuin	is	mooi	aangelegd	en	heeft	een	verwarmd	zwembad	van	9.5	m	x	4.5	m	
met	een	diepte	van	1.50	m,	afgesloten	met	een	hek	en	poortje	(wordt	gereinigd	met	zoutdialyse,	
geen	chloor).	Er	is	naast	het	zwembad	een	zonneterras	met	4	ligbedden	en	een	siësta-bank.	Er	is	
ook	nog	een	aperitief	terras	met	4	loungezetels	en	een	grote	eettafel	met	grillplaat.	Achter	het	
zwembad	is	er	nog	een	pétanqueveld	en	er	is	ook	een	pingpongtafel.

Het	hoofdhuis	heeft	4	slaapkamers	(komen	uit	op	balkon)	en	3	badkamers.	Het	gastenverblijf		
heeft	2	slaapkamers	en	1	badkamer.	het	geheel	biedt	slaapplaats	voor	12	personen;	in	totaal		
6	slaapkamers	en	4	badkamers.

In	het	hoofdhuis	is	er	een	woonkamer	met	2	zithoeken	met	tv	en	dvd	met	internet-ontvangst	
(Orange)	 met	 ontvangst	 van	 TV	 Vlaanderen.	 Dvd-speler	 en	 wifi.	 Verder	 keuken	 met	 alle	
comfort:	 Amerikaanse	 koelkast	 met	 ijsmaker,	 vitro	 keramische	 kookplaat,	 oven,	 microgolf,	
Espressoapparaat,	vaatwasser,	etc.	

Het	 gastenverblijf	 heeft	 een	 woonkamer	 met	 open	 keuken	 (gasfornuis,	 oven,	 koelkast	 en	
wasmachine	met	droogfunctie,	geen	vaatwasser).	Er	is	een	tv	en	ook	wifi.	Terras	met	zetels.		
Er	zijn	overal	plafondventilatoren	voorzien	en	in	het	gastenverblijf	is	er	airco.

La Campané

U kunt prachtig wandelen in het gebied tussen Tussen Vaison-la-Romaine en Beaumes-

la-Venise, ‘les Dentelles de Montmirail’, zeer mooi landschap met rotsachtige heuvels 

tussen de wijngaarden!
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6

Drôme

HS:	 ¤	1401
TS:	 ¤	989

MS:	¤	989
LS:	 ¤	932

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 100. Geen bedlinnen te verkrijgen.
Maximum 4 volwassenen + 2 kinderen om het comfort te garanderen. 

VESC

Voorlopers van de
bergen met een 

zuiders tintje
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Charmante	 vakantiewoning	 met	 prachtige	 ligging	 in	de	Drôme	 Provençale,	 ter	 hoogte	 van	
Montélimar.	Op	7	km	van	dorp	met	kruidenier.	 Ideaal	gelegen	voor	mensen	die	van	de	rust	
en	de	natuur	houden!	U	kunt	van	hieruit	uitstappen	maken	naar	de	Ardèche	en	naar	het	Parc	
Régional	du	Vercors	of	de	Mont	Ventoux.	In	de	directe	omgeving	kunt	u	ook	prachtig	wandelen	
en	fietsen	(VTT)	en	dorpjes	bezoeken:	Dieulefit	op	7	km,	Crest	op	30	km,	Grignan,	Vaison-la-
Romaine,	Orange,	…

Het	huis	ligt	op	een	heuvel	op	550	m	hoogte	met	mooi	uitzicht	over	de	vallei,	op	een	terrein	van	
3	ha.	Met	bos	en	grasveld.	Mooi	zwembad	van	8	m	x	4	m	met	zonneterras.	Er	is	tuintafel	met	
gemetste	barbecue	en	ligbedden	aan	het	zwembad.	Naast	de	woning	zijn	er	grote	bomen	die	
voor	schaduw	zorgen	op	het	terras.	Gezellige	woonkamer	met	zithoek	met	houtkachel,	eettafel.

Er	is	een	ingerichte	keuken	met	inductie	kookplaat,	koelkast,	diepvries,	oven,	vaatwasser,	etc.		
Er	is	ook	een	wasmachine.	Er	zijn	2	slaapkamers	en	een	mezzanine:	1	slpk	op	het	gelijkvloers	
met	 dubbelbed,	 1	 slpk	 op	 de	 verdieping	 met	 2	 enkelbedden	 en	 nog	 2	 enkelbedden	 op	 de		
mezzanine.	Verder	is	er	ook	nog	een	douchekamer	op	het	gelijkvloers	en	apart	toilet.	Er	is	wifi	
in	de	woning.

La Combe de Garaux

In de Vallée de la Roanne (onder Saillans) kan je heerlijk wandelen, picknicken en  

zwemmen in de rivier.
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La vie est pleine 
 de petits bonheurs.
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Ardèche
De Ardèche ligt ten zuiden van het centraal Massief. 
Deze streek is vooral bekend om zijn prachtige natuur 
en de ‘Gorges de l’Ardèche’, die begint aan Le Pont 
d’Arc en loopt tot Saint-Martin d’Ardèche.

Je kan hier prachtige wandelingen maken, kajakken 
en ook rotsklimmen in dit natuurgebied. Een afvaart 
per kano is een echte aanrader. Je kan dagtochten 
plannen: er zijn verschillende afvaarten mogelijk met 
stroomversnellingen in verschillende categorieën. Zeker 
te bezichtigen is de Vallon Pont d’Arc (natuurlijke brug 
over de Arcèche) maar er zijn ook vele grotten in deze 
streek, o.a. de Grotte de la Madeleine in St-Remèze, de 
grotten van Aven d’Orgnac.

Ook verschillende kastelen in de regio: Château des 
Roure in La Bastide de Virac, en het Chateâu-Musée in 
Tournon. Een aantal dorpjes die een bezoek waard zijn, 
zijn onder meer: Balazuc, Saint-Marcel d’Ardèche, Saint-
Montan, Saint-Julien de Pérolas, Pont-Saint-Esprit-Gard 
en natuurlijk Aubenas met z’n typische markt.
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Verplichte eindschoonmaak: ¤ 150.
Bed- en badlinnen verkrijgbaar tegen vergoeding: ¤ 30/p.p.

Op een terrein 
van 6 ha

Ardèche
LAGORCE

12

HS:	 ¤	2509
TS:	 ¤	1424

MS:	¤	1283
LS:	 ¤	1283

BS:	geen	verhuur

verhuur van zondag tot zondag
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Le Mas de Barbe d’Or
Deze	mooie	natuurstenen	Mas	is	heel	rustig	gelegen	op	een	terrein	van	6	ha.	en	bied	je	een	
schitterend	 zicht	 op	 het	 omringende	 landschap.	 Fantastische	 ligging:	 vlakbij	 de	 Gorges	 de	
l’Ardèche,	op	4	km	van	het	gezellige	stadje	Vallon	Pont	d’Arc	met	winkels,	restaurantjes,	…	

Het	mooie	zwembad	van	10	m	x	5	m	(diepte	1.20	m	tot	1.50	m)	grenst	aan	een	groot	zonneterras	
met	ligbedden.	Op	het	niveau	van	de	woonkamer	is	er	een	tweede	ruim	terras	met	eettafel	en	
stoelen	en	een	gemetste	barbecue.	

Het	huis	is	heel	gezellig	ingericht.	Op	de	verdieping	is	er	ruime	woonkamer	zithoek	met	grote	
haard	en	een	tweede	salon	met	tv	en	dvd-speler.	Ruime	eetkeuken	met	alle	nodige	comfort:	
vaatwasser,	 microgolf,	 oven,	 koelkast	 met	 diepvriezer,	 wasmachine.	 Op	 dit	 niveau	 is	 er	 1	
slaapkamer	en	aansluitend	een	badkamer.	

Op	de	benedenverdieping	zijn	er	nog	4	slaapkamers	en	3	badkamers.	Een	kamer	is	bereikbaar	via	
binnentrap,	andere	kamer	via	buitentrap	van	op	het	terras	en	tenslotte	is	er	nog	een	gedeelte	
met	2	communicerende	kamers,	ook	bereikbaar	van	op	het	terras.	

U kunt prachtig wandelen in het Cirque de Gens in de buurt van Pradons, een heel 

mooi gebied met steile rotspartijen langs de rivierbedding. En … als afsluiter kan je in  

Restaurant/bar du Pont een hapje gaan eten.
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Verplichte eindschoonmaak: ¤ 150. 
Bed- en badlinnen verkrijgbaar tegen vergoeding: ¤ 20/p.p.

Vlakbij het toeristische 
Vallon-Pont-d’Arc

 en toch rustig gelegen

Ardèche
GROSPIERRES

10

HS:	 ¤	2119
TS:	 ¤	1507

MS:	¤	1207
LS:	 ¤	1207

BS:	 ¤	1140
verhuur van zaterdag tot zaterdag
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Zeer	rustig	gelegen	vakantiehuis	in	het	hartje	van	de	Ardèche	aan	de	rand	van	een	natuurgebied	
en	toch	vlakbij	winkels,	restaurants	en	toeristische	bezienswaardigheden!	De	rivier	Ardèche	is	
op	3	km.	Terrein	van	3.700	m2	in	totaal	waarvan	een	deel	naast	de	woning	ligt	en	natuur	is.	

Privaat	zwembad	(10	m	x	5	m,	diepte:	1	m	-	1.80	m)	en	een	pétanqueveld.	Aan	het	zwembad	is	
er	een	ruim	zonneterras	met	mooi	uitzicht	met	ligbedden	met	buitendouche	en	een	overdekt	
terras	met	eettafel	en	een	gemetste	barbecue.	Het	gedeelte	rond	het	terras	met	zwembad	is	
omheind	met	poortjes.	Voor	het	huis	is	er	parkeermogelijkheid.	Tennis	en	paardrijden	op	5	km,	
kajak	op	6	km.

Het	 is	 een	 natuurstenen	 woning	 met	 3	 niveau’s	 (gebouwd	 tegen	 een	 helling	 aan):	 via	
de	 voordeur	 komt	 u	 op	 het	 leefniveau	 met	 keuken	 met	 alle	 comfort	 (vaatwasser,	 oven,	
microgolfoven,	koelkast	met	diepvriesvak,	etc)	en	nog	een	aparte	eethoek.	Salon	met	zetels,	
houtkachel,	tv	met	schotelantenne	(tv	Vlaanderen)	en	videospeler.	Op	deze	verdieping	is	ook	de	

badkamer	met	ruime	douche,	lavabo	en	toilet.	Via	de	trap	kan	je	naar	de	kelderverdieping	die,	
via	de	buitendeur,	uitgeeft	naar	het	terras	aan	het	zwembad.	Op	deze	benedenverdieping	is	er	
een	douchekamer	en	toilet	en	een	ruimte	met	en	dartsspel.	Extra	koelkast	met	diepvriesvak	en	
een	wasmachine.	Op	de	bovenste	verdieping	zijn	er	4	slaapkamers	met	airco	(onder	het	dak):		
2	kamers	met	een	dubbelbed	(2	x	1.60	m),	1	kamer	met	een	dubbel-	(1.60	m)	en	een	enkelbed	
(90	cm)	en	nog	een	kamer	met	3	enkel	bedden	(90	cm).

Mas de Belvezet

Een goede wijnboer in de buurt is het wijngoed Chazalis te Beaulieu met Merlot wijn op 

eiken vaten en witte Viognier.
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Verplichte eindschoonmaak: ¤ 150. 
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 20/p.p.

Op wandelafstand
van het dorp

Ardèche
LES	VANS

8

HS:	 ¤	1904
TS:	 ¤	1368

MS:	¤	1197
LS:	 ¤	1026

BS:	geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag
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Mooie,	 recente	 villa	 (2018)	 met	 rustige	 ligging	 en	 zicht	 op	 olijfbomen,	 op	 wandelafstand		
(800	m)	van	het	pittoreske	dorpje	Les	Vans	in	het	hart	van	de	Ardèche.	In	de	omgeving	kan	je	
zwemmen	en	kajakken	in	rivieren,	of	prachtige	wandel-	en	fietstochten	maken.	Bezoek	de	vele	
mooie	dorpjes	of	rij	naar	de	Gorges	de	l’Ardèche	(30	min.	met	de	wagen).

Het	huis	ligt	op	een	terrein	van	2.800	m2	met	tuin	en	zwembad	(9	x	4	m,	diepte	tot	1.40	m)	met	
hierrond	een	zonneterras	met	 ligbedden,	en	een	overdekt	terras	met	gezellige	 loungehoek.	
In	het	poolhouse	zijn	douche	en	toilet.	Het	zwembad	is	beveiligd	met	rolluik	en	er	komt	een	
omheining.	 Aan	 de	 woning	 grenst	 een	 terras	 met	 zonneluifel,	 eettafel	 voor	 8	 personen	 en	
gasbarbecue.

Op	 het	 gelijkvloers	 van	 deze	 ruimtelijke,	 lichte	 en	 smaakvol	 ingerichte	 woning	 ligt	 de	
woonkamer	met	eettafel,	open	keuken	en	zithoek.	De	keuken	heeft	alle	comfort:	vaatwasser,	
kookplaat,	koelkast	met	diepvriezer,	oven,	microgolfoven,	broodrooster,	…	In	de	zithoek	staat	
een	tv	(Franse	zenders)	en	er	is	wifi.

Op	de	verdieping	zijn	er	3	slaapkamers:
•	 1	 ruime	kamer	met	bed	(1.80	m)	+	stapelbed	geschikt	voor	kinderen	(2	x	80	cm)	die	via	

een	 tuindeur	 uitgeeft	 op	 een	 balkon.	 De	 en-suite	 douchekamer	 heeft	 een	 wastafel	 en	
inloopdouche.

•	 1	kamer	met	bed	(1.60	m)	en	tuindeuren	die	uitgeven	op	een	balkon.
•	 1	kamer	aan	de	achterzijde	van	de	woning	met	bed	van	1.80	m	+	1	enkelbed	(90	cm).

Er	is	nog	een	aparte	douchekamer	met	wastafel	en	douche	op	de	verdieping.	Elke	verdieping	
telt	een	gastentoilet.	Er	is	omkeerbare	airco	en	wifi.

La Chante des Cigales

Als het een beetje avontuurlijk mag, moet je beslist eens een Via Ferrata of een 

Canyoning boeken bij het plaatselijk kantoor, er zijn veel mogelijkheden in deze regio! 
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  Sois l ’artiste 
de ta propre vie.
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Gard
Gard is het gebied waar de Cévennes en de Provence samenkomen. Dit 
departe-ment maakt deel uit van de regio Languedoc-Rousillon. Aan de 
kust is er de Camargue met de dorpjes Aigues-Mortes en Ste. Marie-de-la-
Mer die een bezoek waard zijn.

Je kan dit combineren met een dagje aan het strand of een wandeling te 
paard. In het noorden van de Gard strekt de prachtige natuur van het ‘Parc 
Régional des Cévennes’ zich uit. Prachtig is o.m. de Gorges du Tarn en de 
Gorges du Dourbie. Iets meer naar Montpellier toe is er de mooie Gorge 
de l’Hérault. Een mooi middeleeuws dorpje aan de Hérault is St. Guilhem le 
desert. Richting Ardèche is er de vallei van de Cèze. 

Toeristische toppers zijn o.m. ook de ‘Grotte des Demoiselles’, een 
van de mooiste grotten van Frankrijk en het Cirque de Navacelles (een 
natuurlijke kom in de bergen, een lange reis maar spectaculaire zichten). 
Wereldberoemd is de Pont du Gard: de 2000 jaar oude Romeinse brug-
aquaduct is Unesco-werelderfgoed. Daarnaast telt de Gard een hele rits 
stadjes met een 17e- en 18e-eeuws karakter, zoals Uzès en Sommières en 
prachtige dorpjes als Castillon-du-Gard, Lussan, Sauve en Montclus. Ook 
de steden zijn een bezoek waard: Avignon met zijn Palais des Papes is niet 
ver en de Romeinse binnenstad van Nîmes. Meer zuidelijk kan je ook de 
Montagne Noir bezoeken met o.m. de Middeleeuwse stad Carcassonne en 
de ruïnes van de burchten in het katharenland (Quéribus, e.a.).
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Verplichte eindschoonmaak: ¤ 250. Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 20/p.p.  
Buiten het hoogseizoen kan het zwembad verwarmd worden op aanvraag: ¤ 100/week. 
Buiten het hoogseizoen kunnen de verblijven ook afzonderlijk gehuurd worden.

Home cooking mogelijk!

Gard
SAINT	QUENTIN	DE	LA	POTERIE

17+2

HS:	 ¤	4828
TS:	 ¤	3080

MS:	¤	2970
LS:	 ¤	2442

BS:	 ¤	2220
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Gîte hoofdgebouw (9+2 personen): 
TS: ¤ 1582/week - MS: ¤ 1526/week - LS: ¤ 1368/week - 
BS: ¤ 1311/week (+ schoonmaak ¤ 110). 
Gîte bijgebouw gelijkvloers (4+2 personen): 
 TS: ¤ 1026/week - MS: ¤ 978/week - LS: ¤ 920/week - 
BS: ¤ 870/week (+ schoonmaak ¤ 80).
Gîte bijgebouw verdieping (4 personen): 
TS: ¤ 1026/week - MS: ¤ 978/week - LS: ¤ 920/week - 
BS: ¤ 870/week (+ schoonmaak ¤ 80).
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Zeer	mooie	mas,	rustig	gelegen	op	5	km	van	Uzès	en	op	1	km	van	het	dorp	met	winkels	en	
restaurantjes.	 Goede	 uitvalsbasis	 voor	 uitstappen	 naar	 Avignon,	 Pont	 du	 Gard	 en	 het	 Parc	
National	des	Cévennes.

De	mas	omvat	3	verblijven	(8	slaapkamers	+	5	badkamers)	die	tijdens	de	zomermaanden	als	
geheel	 worden	 verhuurd.	 Ideaal	 voor	 verschillende	 families	 die	 samen	 op	 vakantie	 willen.
Mooi	verwarmd	zwembad	van	12	m	x	4,5	m	(diepte	tot	1.80	m	met	een	ondiep	kindergedeelte)	
met	zonneterras	met	ligbedden	en	parasols	+	automatische	overkapping.	De	tuin	is	helemaal	
omheind.	Gezellig	terras	onder	een	grote	notenboom	met	tuintafel	en	barbecue.	Elk	verblijf	
heeft	een	eigen	overdekt	terras	met	eettafel	en	barbecue.	Er	is	een	pingpongtafel	en	ook	een	
pétanqueveld	in	de	tuin.

Hoofdverblijf:	 woonkamer	 met	 zithoek	 met	 tv	 (TV	 Vlaanderen)	 en	 eethoek.	 Heel	 ruime	
open	 keuken	 met	 kookeiland	 en	 alle	 comfort:	 Amerikaanse	 koelkast/diepvriezer,	 inductie	
kookplaat,	oven,	microgolfoven,	Senseo-apparaat,	etc.	Op	de	verdieping	zijn	er	4	slaapkamers	+		
3	badkamers:	2	kamers	met	bed	van	 1.60	m	+	divanbed	+	douchekamer,	 1	kamer	met	bed	
van	 1.40	 m	 +	 douchekamer	 en	 1	 kamer	 met	 3	 enkelbedden.	 Er	 is	 ook	 een	 bergruimte		
met	wasmachine.

Bijgebouw	 gelijkvloers:	 woonkamer	 met	 zithoek	 met	 tv	 (TV	 Vlaanderen)	 en	 open	 keuken	
met	alle	comfort:	vaatwasser,	koelkast/diepvriezer,	oven.	Er	zijn	2	slaapkamers,	elk	met	een	
dubbelbed	1.60	m	en	1.40	m.	Badkamer	met	douche	en	wastafel.	

Bijgebouw	verdieping:	woonkamer	met	zithoek	met	tv	(TV	Vlaanderen)	en	een	open	keuken	
met	alle	comfort:	vaatwasser,	koelkast/diepvriezer,	gasbekken,	oven.	Er	zijn	2	slaapkamers	met	
elk	een	bed	van	1.60	m	en	een	badkamer	met	douche.	Hier	is	er	een	dakterras	met	mooi	zicht	
op	de	tuin.	

Er	is	airco	in	het	hoofdverblijf	en	wifi	in	heel	het	huis.	Kinderbed	en	kinderstoel	voorhanden.		
Er	is	vloerverwarming	dus	huur	buitenseizoen	is	mogelijk.

Mas de Sartelli

Bezoek zeker het authentieke stadje Anduze, met zijn mooie ligging aan de Corniche 

des Cévennes.
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Verplichte eindschoonmaak: ¤ 300.
Verplichte toeslag voor bedlinnen: ¤ 12/p.p.

Geweldig landhuis!

Gard
CHATEAU	MELHIEN

16

HS:	 ¤	3861
TS:	 ¤	3442

MS:	¤	2983
LS:	 ¤	2983

BS:	 ¤	2315
verhuur van zondag tot zondag
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Magnifiek,	stijlvol	landhuis	(360m2	woning	en	130	m2	overdekt	terras)	met	zwembad,	centraal	
gelegen	in	de	Gard	tussen	de	Ardèche	en	de	Cevennen.	Prima	onderhouden	domein	(3300	m2)	
van	Belgische	eigenaars.	De	château	ligt	centraal	in	het	gehucht	van	het	dorpje	Les	Mages,	waar	
u	onder	meer	een	bakker,	slager	en	een	supermarkt	vindt.	In	de	garage	staan	5	fietsen,	perfect	
voor	een	tochtje	naar	de	winkel.	Ook	de	stad	Alès	ligt	slechts	op	15	km	(20	minuten	met	de	
wagen).	Ideaal	voor	een	vakantie	met	familie	of	vrienden.

Aan	het	verwarmd	zwembad	(9.13	m	x	3.65	m)	staat	een	poolhouse	met	bar.	Het	zwembad	
is	 afgesloten	 met	 een	 poortje	 met	 kinderslot.	 Er	 zijn	 tafeltennis,	 petanque,	 tafelvoetbal	 en	
biljart	aanwezig,	net	zoals	een	leuk	assortiment	gezelschapsspellen	en	romans.	In	de	volledig	
ommuurde	 tuinen	 is	er	een	grasveld	dat	zich	uitstekend	 leent	voor	een	partijtje	voetbal	of	
badminton.	Er	is	ook	een	kruidentuin	op	één	van	de	terrassen	en	naast	het	kasteel	stroomt	er	
een	kleine	rivier.	Ideaal	speelterrein	voor	kinderen!	Dit	smaakvol	ingerichte	landgoed	combineert	
authenticiteit	met	modern	comfort	en	vraagt	het	respect	van	de	huurders.

Het	huis	telt	maar	liefst	twee	volledig	geïnstalleerde	keukens:	een	winterkeuken	sluit	aan	bij	de	
eetkamer	en	het	zonneterras	aan	de	inkomhal.	De	tweede	keuken	ligt	aan	de	orangerie	en	het	
terras	met	kruidentuin	en	zicht	op	de	rivier.

De	château	telt	 16	slaapplaatsen,	verdeeld	over	8	kamers	met	6	aansluitende	badkamers:	4	
kamers	hebben	een	dubbel	bed	en	eigen	aansluitende	badkamer.	2	kamers	(met	elk	2	enkele	
bedden)	vormen	samen	met	hun	badkamer	en	toilet	een	geheel.	Tot	slot	zijn	er	nog	een	kamer	
met	dubbel	bed	en	een	kamer	met	2	enkele	bedden	die	samen	een	badkamer	met	toilet	delen.

Chateau Melhien

Maak eens een trip naar de Corniche des Cévennes, aan de rivier de Gardon. 

Spectaculair landschap!
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Verplichte eindschoonmaak: ¤ 150.
Bed- en badlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 15/p.p.

Goede uitvalsbasis
om de Gard

te verkennen

Gard
CRUVIERS-LASCOURS

10

HS:	 ¤	2220
TS:	 ¤	1300

MS:	¤	1140
LS:	 ¤	1083

BS:	 ¤	966
verhuur van zaterdag tot zaterdag
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Mooie	vakantiewoning	met	goede	ligging	in	het	hart	van	de	Gard,	niet	ver	van	Alès	en	Uzès,	op		
2	km	van	het	dorpje	Cruviers	waar	je	dagelijkse	boodschappen	kan	doen.	Van	hieruit	kan	je	
zowel	uitstappen	maken	naar	de	Cévennes	als	naar	de	kust.	Wat	activiteiten	betreft	in	de	regio	
hebt	 u	 talrijke	 mogelijkheden:	 zeer	 mooie	 wandeltochten,	 mountainbiken,	 kajakken,	 golf,	
paardrijden,	of	iets	avontuurlijker	wildwatersporten.

Mooie	 tuin	met	gazon	en	een	groot	zwembad	van	 12	m	x	6	m	(diepte	 1	m	tot	2.60	m,	met	
alarminstallatie)	met	ligbedden	en	een	buitendouche.	Groot	overdekt	terras	met	teak	eettafel,	
dat	uitkijkt	op	het	zwembad.	Naast	het	huis	is	er	nog	een	2de	eettafel	in	de	schaduw.	Er	is	ook	
een	barbecue,	een	pingpongtafel	en	darts	en	een	pétanqueveld.	

Gezellig	woonkamer	met	zithoek	met	open	haard,	TV	(satellietverbinding),	wifi	en	een	stereo	
installatie.	Tuindeuren	naar	het	terras.	Er	is	een	open	keuken,	volledig	ingericht	met	vaatwasser,	
koelkast,	vitro	keramische	kookplaten,	oven	en	microgolf.	In	de	keuken	vindt	u	alle	elektrische	
toestellen	(toaster,	Senseo,	…)	evenals	veel	eet-	en	kookgerief.

Op	het	niveau	van	de	woonkamer	zijn	er	4	slaapkamers	en	3	badkamers.	Er	is	nog	een	5de	kamer	
op	het	niveau	van	de	garage,	eerder	geschikt	voor	kinderen.	Er	is	centrale	verwarming.	

Les Fleurs du Gard

Breng ook een bezoek aan Saint-Guilhem-le-Désert, een zeer mooi Romaans dorp 

(werelderfgoed Unesco), prachtige abdij en het heeft een prachtige ligging in de Gorges 

de l’Hérault.
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Verplichte eindschoonmaak: ¤ 125. Geen bedlinnen verkrijgbaar.
Energietoeslag voor nutsvoorzieningen: ¤ 50/week.
Maximum 6 volwassenen om het comfort te garanderen.

Op 15 km van het
Parc National
des Cévennes

Gard
MONTEILS

6+2

HS:	 ¤	1904
TS:	 ¤	1368

MS:	¤	1140
LS:	 ¤	1043

BS:	 ¤	955
verhuur van zaterdag tot zaterdag
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Recente	gelijkvloerse	woning	(130	m2)	met	verzorgde	tuin	in	het	hartje	van	de	Gard	met	vele	
mooie	bezienswaardigheden	in	de	buurt:	Pont	du	Gard,	Parc	Régional	des	Cévennes,	Gorges	de	
l’Hérault,	Uzès,	Nîmes	en	Avignon	zijn	niet	ver.	Het	huis	ligt	net	buiten	het	kleine	middeleeuwse	
gehucht	Monteils.	Centraal	gelegen,	niet	ver	van	de	weg	naar	Alès	(8	km)	en	Uzès.	Boodschappen	
op	2	km.

Terras	 van	 100	 m2	 (gedeeltelijk	 overdekt)	 met	 barbecue,	 koelkast	 en	 eettafel	 en	 lounge-
salon.	Mooi	aangelegde	tuin	van	2.000	m2	met	zwembad	van	9	m	x	4.5	m	(diepte	1.5	m)	met	
alarminstallatie.	Ligbedden	voorzien.	Er	is	een	woonkamer	met	eethoek	en	open	keuken	met	
alle	comfort:	koelkast	met	diepvriezer,	elektrische	oven,	gasfornuis,	vaatwasser,	wasmachine	en	
microgolfoven.	Er	is	een	salon	met	sofa’s,	tv	met	dvd-speler	en	muziekinstallatie.

Er	 zijn	3	 slaapkamers	met	elk	een	eigen	badkamer	met	douche	en	 lavabo.	Een	kamer	met	
een	dubbelbed	(1.60	m),	nog	een	kamer	met	een	dubbelbed	(1.60	m)	en	een	stapelbed	(2	x		
90	cm)	en	dan	nog	een	derde	kamer	met	2	enkelbedden	(2	x	90	cm).	Er	zijn	2	toiletten.	Er	is	
airconditioning	en	wifi	in	de	woning.

Les Cypresses

Bezoek zeker het prachtige stadje Uzès en geniet van een lekkere maaltijd op een van de 

vele gezellig terrasjes op place des Herbes in Uzès.
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Verplichte eindschoonmaak: ¤ 180.
Bed- en badlinnen voorzien (verplicht): ¤ 25/p.p.

Aan de rand van
 het Parc National 

des Cévennes!

Gard
LE	VIGAN

8

HS:	 ¤	2174
TS:	 ¤	1413

MS:	¤	1243
LS:	 ¤	1163

BS:	 ¤	1163
verhuur van zaterdag tot zaterdag
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Deze	authentieke,	recent	gerenoveerde	mas	is	zeer	mooi	gelegen	aan	de	rand	van	het	‘Parc	
National	des	Cévennes’	en	biedt	een	prachtig	zicht	op	de	omringende	valleien.	Het	huis	ligt	in	
terrasvorm	tegen	de	heuvel	met	lavendel	en	olijfbomen	en	voorzien	van	een	privaat	zwembad	
van	10.5m	x	4.5	m	(diepte:	1.5	tot	2.5	m)	met	zonneterras	met	ligbedden.	Er	zijn	verschillende	
idyllische	zithoekjes,	je	waant	je	in	het	decor	van	een	Franse	film.	Via	trapjes	kan	u	van	het	ene	
niveau	naar	het	andere	(opgelet	met	kleine	kindjes!).	Het	huis	ligt	4	km	van	le	Vigan	met	zijn	
winkels,	restaurants,	etc.	

Je	 bent	 hier	 werkelijk	 in	 het	 hartje	 van	 alle	 toeristische	 toppers	 van	 de	 Gard:	 Grotte	 des	
Demoiselles,	Gorge	de	l’Hérault,	Cirque	de	Navacelles	en	ook	de	Gorge	du	Tarn	kun	je	van	hieruit	
bezoeken.	Tennis	op	4	km,	kajak	op	15	km.

Het	huis	heeft	4	slaapkamers	+	2	badkamers	in	het	hoofdhuis	en	een	aparte	kamer.	Via	een	
externe	toegang	is	er	nog	1	slaapkamer	op	rez-de-jardin.	Een	kamer	met	2	enkelbedden.	Er	
zijn	3	verdiepingen.	Op	de	verdieping	is	er	een	volledig	ingerichte	keuken	(vaatwasser,	oven,	
microgolf,	wasmachine,	e.a.).	Hier	is	ook	de	smaakvol	ingerichte	woonkamer	met	eettafel	en	
zithoek	met	open	haard	(tv	en	hifi).	Verder	nog	een	badkamer	met	douche,	lavabo	en	toilet.		
Op	de	tweede	verdieping	is	er	nog	een	douchekamer	met	douche,	lavabo	en	toilet.	
		
De	2de	verdieping	bereikt	u	via	de	draaitrap	in	de	living.	Hier	zijn	2	slaapkamers	(1	geeft	uit	op	
terras):	1	kamer	met	een	dubbelbed	(1.60	m)	en	1	kamer	met	een	rond	bed.	Via	een	draaitrap	
(vanuit	de	slaapkamer)	komt	u	op	de	derde	verdieping	waar	nog	1	ruime	slaapkamer	onder	het	
dak	is	met	4	enkelbedden.

La Serre

Een wandeling met ezels in de vallei van de Buèges. Ideaal voor een avontuurlijke  

wandeling met kinderen. Je wandelt door een prachtige omgeving met stenen  

muurtjes, mooie dorpjes en de wijngaarden.
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Verplichte eindschoonmaak: ¤ 125.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 15/p.p.

Heerlijk
zwembad!

Gard
MONTEILS

6

HS:	 ¤	2331
TS:	 geen	verhuur

MS:	¤	1500
LS:	 ¤	1500

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag
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Moderne	woning	met	mooi	groen	uitzicht	aan	de	rand	van	Monteils	(2	km)	in	het	hartje	van	de	
Gard.	Gelegen	op	een	terrein	van	2000	m2	zonder	directe	buren.	Deze	mooi	ingerichte	woning	
(180	m2)	vraagt	respect	van	de	huurders.	Vanuit	Monteils	kunt	u	vele	mooie	uitstappen	maken,	
o.a.	naar	Nîmes,	Montpellier,	de	Camargue	en	natuurlijk	het	mooie	Parc	Régional	des	Cévennes.

Mooi	L-vormig	verwarmd	zwembad	(10	m	x	7.5	m	en	een	diepte	van	1.60	m)	met	een	terras	
met	ligbedden.	Gelijkvloers	ligt	een	fitnessruimte	grenzend	aan	het	terras	van	het	zwembad.

Op	de	verdieping	bevindt	zich	het	woongedeelte	en	een	ruim,	deels	overdekt	terras	(85	m2)	
met	eettafel	en	loungehoek.	Er	is	zonnewering,	een	plancha	om	te	grillen	en	een	gasbarbecue.	

Binnenin	is	er	een	ruime	woonkamer	met	zithoek	met	tv	(met	satellietontvangst,	internationale	
zenders)	en	een	ruime	geïntegreerde	keuken	met	alle	comfort:	vaatwasser,	oven,	microgolfoven,	
Nespresso-apparaat,	koelkast	met	diepvriezer,	inductiekookplaat,	…	

Er	zijn	3	slaapkamers	en	2	badkamers:
•	 Een	masterbedroom	met	bed	(2	m),	aansluitende	dressing	en	badkamer	met	inloopdouche,	

wastafel	en	toilet.

Verder	zijn	er	nog	2	slaapkamers	met	een	gedeelde	badkamer	(douche,	wastafel):
•	 Een	kamer	met	bed	van	1.80	m
•	 Een	kamer	met	bed	van	1.40	m

Er	is	een	apart	gastentoilet.	
In	de	slaapkamers	is	er	airco	en	er	is	wifi	in	de	ganse	woning.

Le Bousquet

Bezoek de Pont du Gard door er met een kajak onderdoor te varen. Je kan dit combineren 

met een fietstocht met elektrische mountainbikes. Te boeken bij plaatselijke kantoren.
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Il n’y a pas de clé pour le bonheur,

   la porte est toujours ouverte.
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Aude
De Aude ligt in de Languedoc en grenst aan de Middellandse Zee. Met zijn zeer 
gevarieerde natuur straalt deze streek rust uit en biedt tal van mogelijkheden: van 
kust tot bergen, cultuur en natuur! Deze regio is wellicht het meest bekend voor zijn 
geschiedenis rond de Katharen. Carcassonne is de beroemde vestingstad met in de 
buurt de verschillende burchten van de Katharen, o.a. Quéribus, Peyrepertuse en 
Puilaurens.

Een andere blikvanger is het Canal Du Midi, een van de meest verbazingwekkende 
bouwwerken in Europa dat de Middellandse Zee verbindt met de Atlantische Oceaan 
van Toulouse tot Sète. Voor de cultuurliefhebbers zijn er tal van Romaanse kerken 
en abdijen. De stad Narbonne was een belangrijke stad in het Romeinse tijdperk 
en ook de kathedraal (13de eeuw) en het bisschoppelijk paleis zijn de moeite. Het 
prehistorisch museum in Tautavel en het museum van dinosaurussen in Espéraza zijn 
zeker ook de moeite waard! In de buurt van Montpellier bevindt zich in het dorpje 
‘Cambous’ prehistorische hutten, daterend uit het bronstijdperk.

Er zijn ook een aantal zomerfestivals, o.a. in Carcassonne en Montolieu. Dorpjes die 
een bezoek waard zijn: Lagrasse (behoort tot ‘les plus beaux villages de la France’) 
met zijn abdij, Saint Jean de Paracol, Rouvenac, Saint Ferriol, Ginoles, Quillan en de 
vele kustdorpjes met mooie zandstranden, waaronder Narbonne-Plage, St.Pierre-la-
Mer and Leucate. Vergeet zeker niet de bekende wijnendomeinen: o.m. de Minérvois, 
de Limoux schuimwijn en ook de Corbières.

vakantiewoningen.be | 121C
a
rc

a
ss

o
n

n
e



122 | vakantiewoningen.be

HS:	 ¤	2331
TS:	 ¤	1565

MS:	¤	1351
LS:	 ¤	1264

BS:	 ¤	950
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 130. Bed- en badlinnen inbegrepen.  
Kleine huisdieren toegelaten op aanvraag. 
Dit huis is minder geschikt voor kleine kinderen wegens niveauverschillen.

Op wandelafstand
van het pittoreske

Lagrasse

Languedoc-Roussillon (Aude)
LAGRASSE

6
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Aangename	woning	net	buiten	het	pittoreske	dorpje	Lagrasse	waar	u	restaurantjes	en	winkels	
vindt	(300	m).	Van	hieruit	kunt	u	de	mooie	regio	verkennen:	de	ruïnes	van	de	katharenkastelen	
en	Carcassonne.	Het	strand	(Narbonne-plage)	is	op	30	km.

Het	 huis	 (150	 m2)	 heeft	 een	 mooie	 tuin	 (980	 m2)	 in	 terrasvorm	 en	 is	 omheind.	 Er	 is	 een	
toegangspoort	en	parkeerplaats	aan	de	woning.	Vanop	terras	heb	je	een	mooi	zicht	op	zwembad	
(4.5	 m	 x	 9	 m,	 diepte:	 1.50	 m,	 met	 automatische	 rolluik)	 met	 aansluitend	 zonneterras	 met	
ligstoelen	en	parasols.	(terras	heeft	niveauverschil	met	de	tuin,	let	op	met	heel	kleine	kindjes).	
Er	is	een	grillplaat	(tepanyaki)	ter	beschikking	om	te	grillen.	

Gezellige	woonkamer	met	zithoek	met	open	haard	en	TV	(satellietontvangst	–	internationale	
zenders	en	Netflix)	en	aan	de	andere	zijde	een	eetplaats.	Aansluitend	is	er	een	volledig	ingerichte	
keuken	met	oven,	microgolfoven,	vaatwasser,	inductie	kookplaat,	etc.

Er	zijn	3	slaapkamers	en	1	badkamer	in	de	woning:	1	kamer	met	bed	van	1.80	m	die	uitgeeft	
op	terras,	en	nog	2	kamers	met	elk	bed	van	1.60	m	die	uitgeven	op	terras	achteraan.	Er	is	een	
badkamer	met	inloopdouche	en	2	wastafels.	Apart	toilet.

Verder	 is	 er	 een	 wasplaats	 met	 strijkgerief,	 wasmachine,	 droogkast	 en	 een	 extra	 koelkast		
met	diepvries.

Er	is	centrale	verwarming	in	het	huis,	dus	geschikt	om	buiten	het	seizoen	te	huren.	Er	is	wifi.

Villa de l’Orbieu 

In het dorp Montlaur is er een manège die wandelingen 

organiseren, te paard dwars door mooie katharenstreek! 
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  Dans la maison
    de mes rêves 
il pleut du bonheur 
 de toutes les couleurs.
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Tarn
Je vakantie zal gegarandeerd te kort zijn om alle  
bezienswaardigheden in de Tarn te bezoeken! Je vindt 
hier niet alleen prachtige natuur (Gorges du Viaur, 
Vallei van de Tarn, de wijngaarden van de Gaillac, e.a.) 
maar ook wondermooie middeleeuwse dorpjes die nog 
gespaard zijn gebleven van het grote toerisme. Hier 
kan je nog met de typische Zuid-Franse hartelijkheid 
kennismaken met een pastis op het pleintje …

‘Route des Bastides’ is een mooi parcours met allemaal 
middeleeuwse versterkte dorpjes die op een heuveltop 
liggen. Een aantal dorpjes die behoren tot ‘les plus 
beaux villages de la France’ (o.a. Cordes-sur-Ciel) en ook 
de ‘rode’ stad Albi’ (met kathedraal in rode baksteen, 
museum en geboortehuis van Toulouse-Lautrec) is 
zeker een bezoek waard!

Ook de gastronomen komen hier aan hun trekken, dit 
is de streek van de eendgerechten. Veel sportmogelijk-
heden (kajak op de rivieren, mountainbike, wandelen op 
GR-paden, paardrijden, etc.).
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Tarn
LE	SÉGUR

HS:	 ¤	1413
TS:	 ¤	1140

MS:	¤	1026
LS:	 ¤	1026

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

In het hart van
de Bastide-streek

 rond Albi

4+2 Verplichte eindschoonmaak: ¤ 95.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 20/p.p.
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La Bastidette
Mooie	natuurstenen	woning	met	mooi	aangelegde	tuin	en	zwembad,	is	prima	gelegen	om	de	
bastidestreek	rond	Albi	te	verkennen.	Op	2,5	van	een	middeleeuwse	dorpje	Monestiés	waar	u	
een	bakker	en	een	kruidenier	vindt.	Op	10	km	van	Cordes-sur-Ciel,	een	van	de	mooiste	dorpjes	
van	 Frankrijk.	 Naast	 de	 tuin	 loopt	 er	 een	 oude	 treinbedding	 waarlangs	 u	 te	 voet	 naar	 het		
dorp	kunt.	

De	omgeving	 is	heel	geschikt	om	te	 fietsen	 in	het	heuvelende	 landschap	 (er	zijn	ontelbare	
kleine	 weggetjes	 met	 weinig	 verkeer	 in	 de	 regio).	 De	 gezellige	 zuidfranse	 stad	 Albi	 ligt	
op	 20	 km.	 Stuwmeer	 op	 5	 km	 met	 mogelijkheid	 tot	 watersporten	 en	 ‘Centre	 de	 Loisirs’	
(skipiste,	waterski,	zandstrand	met	bootjes,	télépherique,	verhuur	VTT’s,	hoogteparcours,	etc.)		
op	9	km.	

Het	huis	heeft	een	verdieping	met	aangrenzend	terras	met	eettafel.	Hier	 is	er	een	gezellige	
woonkamer	die	gerestaureerd	werd	met	open	gebinte	en	originele	plankenvloer.	Hier	is	er	een	
zithoek	met	een	moderne	gashaard,	tv	(TV-Vlaanderen)	en	dvd-speler.	Er	is	in	de	woonkamer	
een	open	keuken	met	een	lange	eettafel.	Van	hieruit	gaat	er	een	trap	naar	de	mezzanine	en	naar	
het	gelijkvloers.	Op	de	mezzanine	staat	er	een	dubbelbed.

Op	het	gelijkvloers	bevinden	zich	een	badkamer	met	douche	en	bad,	2	aparte	wastafels	en	een	
apart	toilet.	Daarnaast	zijn	hier	ook	2	slaapkamers:
•	 1	kamer	met	een	dubbelbed.
•	 1	kamer	met	2	enkelbedden.

Vanuit	 de	 kamers	 loopt	 u	 op	 het	 terras	 dat	 doorloopt	 aan	 het	 zwembad	 (12	 m	 x		
5.5	m,	diepte:	1.70	m).	Er	is	een	ruime	berging	en	een	kleine	buitenkeuken	onder	het	overdekt	
terras.	 Hier	 is	 nog	 een	 eettafel	 en	 een	 gemetste	 barbercue.	 Er	 is	 een	 tuin	 met	 gazon	 en		
enkele	fruitbomen. Voor de cultuurliefhebbers: bezoek zeker de beeldengroep in de kapel in Monestiés, een 

‘Mise au tombeau’ waarvan wordt gezegd dat het een van de mooiste in Frankrijk is.
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 Un cœur 
tranquille.
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Lot
De Lot is een zeer mooie streek met een liefelijk 
landschap dat een goed evenwicht biedt aan cultuur, 
natuur en franse ‘savoir vivre’.

De Lot is niet enkel bekend voor zijn wijngaarden 
(Cahors wijnen) maar ook om zijn mooie middeleeuwse 
dorpjes als Saint-Cirq-Lapopie, Rocamadour, Figeac, 
Souillac, Cahors, Puy l’Evêque, e.a. Ten westen van 
Cahors ligt de Lot-et-Garonne, ook wel het ‘Toscane 
van Frankrijk’ genoemd. 

Hier zijn een aantal interessante dorpjes en steden 
die zeker een bezoek waard zijn, waaronder Montcuq, 
Lauzerte, Clairac, e.a. Prachtige natuur waar je mooie 
wandelingen kan maken, zwemmen, kajakken (op de 
rivier de Lot, de Célé en de Dordogne), tochten met de 
mountainbike, e.a. Ook een leuke picknick aan idyllische 
plekjes in de natuur is volop genieten …

Voor de rest vindt u er vele kastelen en grotten: Gouffre 
de Padirac met ondergrondse rivier en Peche Merle zijn  
de bekendste.
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Lot
TAURIAC	

HS:	 ¤	2007
TS:	 ¤	1197

MS:	¤	1083
LS:	 ¤	920

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

Op 150 meter
van een mooi meer!

12 Verplichte eindschoonmaak: ¤ 100.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 15/p.p.
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Maison de Jeanne
Typisch	landhuis	in	natuursteen	in	een	piepklein	pittoresk	dorpje	in	de	vallei	van	de	Dordogne.	
Op	 250	 m	 is	 er	 een	 heel	 mooi	 meertje	 omgeven	 door	 natuur	 waar	 je	 kan	 relaxen	 aan	 het	
water	en	ook	kan	watersporten	(kajak,	pedalo,waterglijbaan	e.d.).	Deze	streek	biedt	zeer	veel	
toeristische	mogelijkheden,	waaronder	Rocamadour	wellicht	de	bekendste	is.	

Het	huis	heeft	een	grote	tuin	van	2.800	m2	met	privaat	zwembad	(11	m	x	5	m,	diepte	1.50	m)	met	
alarm.	In	de	tuin	is	er	een	gastenverblijf	ingericht	(30	m2)	met	kitchenette,	divanbed	(2	pers.),	
stapelbed	en	TV	+	badkamer	in	gastenverblijf:	douchekamer	met	wastafel,	douche	en	toilet.		
Er	is	ook	een	pingpong	tafel.	

De	tuin	is	grotendeels	ommuurd	en	omzoomd	met	een	haag.	Er	is	een	overdekt	terras	aan	het	
huis	met	grote	tuintafel	dat	uitkijkt	op	het	zwembad.	Via	de	ruime	hal	kom	je	in	de	eetkamer	
en	in	de	nieuwe	keuken	die	voorzien	is	van	alle	comfort	(vaatwasser,	oven,	microgolf,	e.a.).		
Er	is	een	salon	met	zithoek	met	lederen	zetels,	een	open	haard	en	een	flatscreen	tv.	De	living	
geeft	 uit	 met	 tuindeuren	 naar	 het	 terras.	 Er	 is	 naast	 de	 keuken	 ook	 nog	 een	 berging	 met	
wasmachine,	droogkast	en	strijkijzer	en	-plank.	

Op	 het	 gelijkvloers	 vindt	 je	 nog	 een	 badkamer	 met	 douche.	 De	 4	 slaapkamers	 op	 de	
verdieping	 zijn	 ingedeeld	 als	 volgt:	 een	 ruime	 kamer	 dubbelbed	 (1.60	 m)	 met	 een	
douchekamer,	2	slaapkamers	met	elk	een	bed	van	1.40	m	en	nog	een	laatste	kinderkamer	met		
2	enkelbedden	(2	x	90	cm).	Hier	is	nog	een	aparte	badkamer	voorzien	met	bad	en	lavabo	en	
een	apart	toilet.	Er	is	wifi.

De	garage	biedt	plaats	voor	1	wagen	en	er	is	voldoende	parkeerplaats	aan	de	voorzijde	van	
het	huis. De vallei van de Dordogne vormt de noordelijke grens van de Lot. Hier vind je zeer 

mooie middeleeuwse dorpjes als Carennac, Martel, Souillac en Loubressac. Stuk voor 

stuk pareltjes waar je heerlijk kan kuieren of je culinair kan laten verwennen op een 

van de vele terrasjes!

Meer op 150 meter.
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HS:	 ¤	1994
TS:	 ¤	1469

MS:	¤	1140
LS:	 ¤	1083

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 100.
Bed- en badlinnen voorzien (verplicht): ¤ 20/p.p.

Nieuw in 
ons aanbod! 

Rust op
‘La campagne’!

Lot
LÉVIGNAC-DE-GUYENNE	

8
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Mooi	gerestaureerde	hoeve	in	typische	natuursteen,	gelegen	op	het	einde	van	een	doodlopende	
straat	vlakbij	het	dorpje	Lévignac-de-Guyenne.	U	geniet	hier	van	absolute	privacy	op	een	terrein	
van	5000	m2	en	een	prachtig	uitzicht	over	het	glooiende	 landschap	van	de	Lot-et-Garonne.		
Het	charmante	dorpje	Duras	 ligt	op	5	km.	Daar	vindt	u	winkels,	 restaurants	en	een	 indruk-
wekkend	kasteel.

Aan	de	woning	is	parkeermogelijkheid	voor	4	wagens.	De	woning	is	geschikt	voor	8	personen.	
Het	privaat	zwembad	(11	x	4	m	en	een	diepte	van	1.5	m)	is	uitgerust	met	een	warmtepomp	en	
comfortabele	treden.	Tuinmeubels,	ligbedden,	barbecue	en	parasol	zijn	voorzien.	

Deze	smaakvol	en	gezellig	ingerichte	woning	omvat	een	hoofdgebouw,	schuur	en	open	schuur.	
In	het	hoofdgebouw	is	er	ruime	inkomhal,	eetplaats	en	gezellig	salon	met	kachel,	sofa,	fauteuils	
en	televisie.	De	keuken	is	uitgerust	met	alle	comfort:	vaatwasmachine,	gasfornuis,	elektrische	
oven,	microgolfoven,	Amerikaanse	koelkast	met	diepvriezer,	koudwatertap	en	ijsblokjes.

In	het	hoofdgebouw	zijn	er	 in	 totaal	2	badkamers	en	4	slaapkamers	met	samen	4	dubbele	
bedden	en	1	stapelbed.

Nabij	de	inkomhal	bevinden	zich	2	slaapkamers	en	een	badkamer	met	douche,	lavabo	en	toilet.

Voorbij	de	keuken	liggen	de	2	andere	slaapkamers,	een	badkamer	met	inloopdouche	en	lavabo,	
en	tot	slot	een	apart	toilet.	Er	is	Wifi	in	de	woning.

Les Bories

Bezoek de mooie wijnhuizen rond Bordeaux: Saint-Emilion, Château Margaux, … 

Prachtig cruisen tussen de wijngaarden!
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HS:	 ¤	2119
TS:	 ¤	1345

MS:	¤	1140
LS:	 ¤	1026

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 125.
Geen bedlinnen te verkrijgen. 

Met goed ingerichte
buitenkeuken

Lot-et-Garonne
HAUTEFAGE	LA	TOUR	

10
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Prachtig	geheel!	Zeer	mooi	gerestaureerde	hoeve	 (200	m2)	met	magnifieke	 ligging	op	een	
domein	van	5	ha	met	privaat	 zwembad	van	 12	m	x	5m.	Op	 1.5	km	van	het	dorp	waar	een	
kruidenierszaak	is.	Mooi	zicht	rondom	over	de	valleien,	meertje	(waterski)	op	1	km.	

Er	zijn	2	terrassen	en	nog	een	overdekt	terras	met	volledig	geïnstalleerde	buitenkeuken	met	
koelkast	en	vaatwasser.	Verschillende	idyllische	zithoekjes	met	schaduw	in	de	tuin.	Er	is	ook	een	
pingpongtafel.	Tuinmeubels,	parasols,	barbecue	en	ligbedden	zijn	voorzien.	

Leuke	uitstappen	mogelijk	naar	mooie	dorpjes	als	Penne	d’Agenais,	Puy	l’Evêque,	Montcuq,	etc.

Ruime,	modern	ingerichte	woonkamer	(72	m2)	met	zithoek	met	TV	met	schotelantenne	+	DVD-
speler,	eethoek	en	volledig	ingerichte	keuken	met	alle	comfort	(oven,	vaatwasser,	microgolf,	
koelkast	en	diepvriezer).	Bijkeuken	met	wasmachine.

In	het	hoofdhuis	zijn	er	3	slaapkamers:	1	grote	kamer	met	4	enkelbedden	en	lavabo;	1	kamer	met	
dubbelbed;	nog	1	kamer	met	1	dubbelbed	en	lavabo.	Mooie	badkamer	met	dubbele	wastafel,	
ligbad	en	douche	en.	Twee	aparte	toiletten	in	het	hoofdhuis.	Er	is	nog	een	vierde	slaapkamer	in	
de	grote	schuur	naast	de	woning	met	lits	jumeaux	(2	enkelbedden).	Hier	is	ook	een	badkamer	
aan	verbonden	met	douche,	 lavabo	en	een	toilet.	 In	deze	schuur	 is	er	ook	een	mooie	grote	
ruimte	(110	m2)	met	zithoek	en	tafel,	die	als	hobby-	of	speelruimte	kan	dienst	doen.	Er	is	wifi.

Peyrot

Als je wijn wil gaan proeven is Château Latuc in Mauroux een aan-rader: zeer lekkere 

wijnen van een jonge Belgische eigenaar.
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HS:	 ¤	2005
TS:	 ¤	1616

MS:	¤	1311
LS:	 ¤	1083

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 150.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 15/p.p.
Toeristenbelasting: ¤ 0,72/p.p./nacht.

Mooi 
geroneoveerde 

hoeve

Lot-et-Garonne
VALPRIONDE	

8+2
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Hier	in	het	‘Toscane	van	Frankrijk’	verliest	u	gegarandeerd	uw	hart	aan	deze	mas!	Charmant	
gerestaureerde	boerderij	in	witte	natuursteen	op	een	domein	van	3.5	ha.	Het	hoofdhuis	vormt	
samen	met	een	open	schuur	en	bakhuisje	een	soort	van	erf.	Heel	smaakvol	gerestaureerd.	Op	
10	km	is	er	een	gezellig	middeleeuws	stadje	met	winkels	en	restaurantjes.	Tennis	en	golf	spelen	
kunt	u	op	10	km.

Mooi	zwembad	met	automatische	overkapping	voor	de	veiligheid.	Mooi	zicht	op	de	glooiende	
velden	rondom.	Ruime	open	schuur	die	schaduw	biedt	en	die	kan	dienst	doen	als	overdekt	
terras	bij	grote	hitte.	Tuintafel	met	stoelen,	grote	parasol	en	barbecue	voorhanden.	Ligbedden	
aan	het	zwembad.

Het	 hoofdhuis	 bestaat	 uit	 een	 gezellige	 eetplaats	 met	 open	 haard,	 open	 keuken	 met	 alle	
comfort	(was-	en	vaatwasmachine,	oven,	microgolf,	diepvries).	Er	is	een	salon	met	sofa’s,	tv	
met	schotelantenne.	Apart	toilet.	Op	deze	verdieping	is	er	nog	een	slaapkamer	met	lits-jumeaux	
(2	x	90	cm),	open	badkamer	met	 inloopdouche,	 lavabo	en	toilet.	Verder	ook	nog	een	grote	
slaapkamer	met	dubbelbed	(1.80	m)	en	badkamer	met	ligbad,	douche,	lavabo.	Apart	toilet.	

Op	de	benedenverdieping	is	er	nog	een	grote	slaapkamer	met	een	dubbelbed	(1.80	m)	en	een	
badkamer	met	douche,	lavabo	en	toilet.	Er	is	ook	een	kinderbedje	aanwezig.

Op	het	erf	staat	er	nog	een	bakhuis	met	een	badkamer	met	douche,	lavabo	en	toilet.	Hier	is	ook	
een	keuken	(wasbekken,	koelkast	en	gasfornuis),	een	mezzanine	met	2	slaapplaatsen	boven	
de	bakoven	(1	x	1.40	m),	enkel	geschikt	voor	kinderen.	Er	is	nog	een	aparte	slaapkamer	met	
dubbel	bed	(1.60	m).

Les Nauzes

Puy l’Evêque heeft een prachtig middeleeuwse centrum en de imposante Romaanse 

kerk is zeker de moeite. Dit dorp heeft één van de mooiste vergezichten in de streek over 

de rivier en de vallei van de Lot.



138 | vakantiewoningen.be

HS:	 ¤	2431
TS:	 ¤	1469

MS:	¤	1368
LS:	 ¤	1368

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 180.
Tussentijdse schoonmaak: ¤ 50 bij een verblijf langer dan een week.
Bed- en badlinnen inbegrepen.

Mooi verzicht!

Lot-et-Garonne
PINEL-HAUTERIVE	

14
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Deze	ruime	hedendaagse	woning	ligt	op	een	terrein	van	3.500	m2	en	is	zeer	rustig	gelegen,	ver	
weg	van	alle	drukte.	Mooi,	weids	uitzicht	tot	7	km	ver	op	de	omgeving.	Het	huis	ligt	op	5	km	van	
het	Middeleeuwse	stadje	Monclar.	Hier	vind	je	een	winkels	en	een	restaurant.

Mooi	ruim	terras	aan	de	woning,	deels	overdekt	met	een	groot	verwarmd	zwembad	van	10	m	
x	5	m	(diepte:	1	m	tot	1.60	m,	met	automatische	overkapping).	Op	het	terras	zijn	er	ligbedden,	
er	is	een	lange	eettafel	met	stoelen,	een	Weber-barbecue	en	een	grote	loungehoek	waar	het	
fijn	aperitieven	is.	Er	is	ook	speelgerief	voor	kinderen.	Aan	het	zwembad	is	er	een	douchekamer	
met	toilet.	

Ruime	en	lichte	woonkamer	(110	m2)	die	uitgeeft	op	het	terras	met	2	zithoeken,	bar	en	luxueuze	
open	 keuken	 met	 groot	 kookeiland.	 Een	 zithoek	 met	 tv	 (TV-Vlaanderen)	 en	 dvd-speler.	
De	 keuken	 (40	 m2)	 met	 alle	 comfort:	 inductie-kookplaat,	 grillplaat,	 Amerikaanse	 koelkast	
met	 ijsmaker,	 oven,	 microgolfoven,	 koffiezetapparaat,	 toaster,	 friteuse,	 etc.	 Speelkamer	
knutselgerief,	gezelschapsspelen,	magnetische	schuif-schijftafel	en	een	DVD	met	aansluiting	
voor	computergames.	Plezier	verzekerd!
	
De	woning	telt	6	slaapkamers	en	2	badkamers:	3	kamers	op	gelijkvloers,	3	op	de	verdieping.
Bergruimte	 met	 wasmachine	 en	 droogkast.	 Er	 is	 wifi.	 Er	 is	 een	 kinderbed	 aanwezig	 en	
verzorgingstafel	voor	baby’s.

Pauly

Een originele manier om de regio te verkennen is met een oldtimer (een ‘2 Chevaux’). 

Het office de Tourisme van Villeneuve-sur-Lot stelt deze ter beschikking met een route-

plan voor een leuke toer langs de middeleeuwse dorpjes en kastelen!
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Savoir, penser, rêver …
  Tout est là.
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Aveyron
De Aveyron ligt tussen de Auvergne en de Cévennen, en is vooral bekend 
om zijn mooie natuur met adembenemende landschappen, waaronder ‘les 
Causses’ (uitgestrekte kalkplateaus met een mediterraan klimaat).

Op de grens van de Aveyron en de Cévennes vindt u de prachtige Gorges 
du Tarn en de Gorges de la Jonte. Mooi om te wandelen of je te wagen aan 
een kayak-afvaart. De durvers kunnen er avontuurlijke sporten beoefenen 
zoals canyoning, rafting, e.a. In de valleien van de Viaur, Tarn en Aveyron 
kan je ook de rivieren afvaren en prachtige wandelingen maken (GR-
routepaden). Er zijn enkele grote meren in de streek Aveyron waar je kan 
zwemmen en watersporten (o.a. Lac de Pareloup).

Voorts zijn er verschillende grotten in de omgeving, waaronder Grotte 
de Labeil (in de buurt van Caylar). De zuidkant van het Centraal massief 
en de vallei van de Lot is een prachtige streek met dorpjes als Estaing, 
Entraygues, St.-Geniez-d’Olt en Espalion. Middeleeuwse dorpjes liggen 
iets minder dik gezaaid, maar het mooiste dorp van Frankrijk zou Conques 
zijn en ligt in het hartje van de Aveyron. Verder zijn er nog aantal mooie 
dorpjes die een bezoek waard zijn, o.a. St.-Affrique (iets grotere, typisch 
Zuid-Franse stad), Sauveterre, Brousse-le-château (klein middeleeuws 
dorpje), Séverac-le-château, Belcastel, e.a. Hier kan je goed tafelen voor 
een redelijke prijs.

De plaatselijke streekgerechten zijn vooral eend (foie gras) en ook de 
Roquefort kaas heeft hier zijn oorsprong!
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HS:	 ¤	2276
TS:	 ¤	1708

MS:	¤	1311
LS:	 ¤	1197

BS:	 ¤	1140
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 150.
Bedlinnen te verkrijgen mits vergoeding: ¤ 15/p.p.
Kleine huisdieren toegelaten op aanvraag.

Midden 
in de natuur!

Aveyron
BROUSSE-LE-CHÂTEAU

12
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Je kan in Ambialet een beklimming doen (30 min.) naar het klooster en de ‘L’église 

Notre-Dame du Prieuré’ (een van de oudste kerken uit het departement, daterend uit de 

XIIde eeuw) van waaruit je een prachtig zicht hebt op de Tarn die er méandert in de vallei.

Mooie	authentieke	natuurstenen	op	een	terrein	van	2	ha,	waarvan	7.000	m2	grasveld.	Prachtige	
ligging	aan	de	vallei	van	de	Tarn,	ideaal	voor	mensen	die	de	rust	en	een	mooi	landschap	zoeken.	
Hier	kunt	u	echt	onthaasten	en	bij	uw	aperitief	genieten	van	een	mooie	zonsondergang!	

Ruim	verwarmd	zwembad	van	12	m	x	4.5	met	een	diepte	van	80	cm	tot	2.30	m	(met	alarm)	
met	 terras	 met	 ligbedden.	 Er	 is	 ook	 een	 pétanqueveld	 en	 een	 pingpongtafel	 voorzien.	
Basisboodschappen	op	2	km,	supermarkt	op	14	km	en	pittoresk	dorpje	met	restaurant	op	2	km.

Via	een	trap	komt	u	op	het	niveau	van	de	woonkamer	met	eethoek	en	een	open	keuken	met	
alle	comfort:	vaatwasser,	microgolfoven,	Amerikaanse	koelkast,	Espresso-apparaat,	etc.	Verder	
is	er	een	zithoek	aan	de	haard	met	televisie	met	satelliet-ontvangst	en	een	dvd-speler.	Er	is	ook	
internet-aansluiting.	De	woonkamer	geeft	uit	op	een	ruim	overdekt	terras	met	eettafel	op	de	
verdieping.	Van	hieruit	heb	je	ook	een	prachtig	uitzicht	op	de	vallei.	Via	het	terras	komt	u	via	
enkele	treden	op	een	zonneterras	waar	ook	een	grote	gasbarbecue	staat.

Op	dit	niveau	zijn	er	3	slaapkamers:	2	kamers	met	dubbelbed	en	1	kamer	met	 lits	 jumeaux.	
Badkamer	 met	 bad.	 Apart	 toilet.	 Hier	 is	 er	 een	 kleine	 bureau	 met	 tafel	 en	 bibliotheekkast.	
Vanuit	de	woonkamer	vertrekt	er	een	trap	naar	boven	naar	een	open	mezzanine.	Hier	staan		
4	kinderbedden	(2	m	x	90	cm).

Op	het	gelijkvloers	is	er	nog	een	‘family-room’	met	open	haard	die	kan	dienst	doen	als	speel-	
of	leeskamer,	met	tv	met	dvd-speler	en	playstation.	Van	hieruit	vertrekt	de	trap	naar	boven.		
Hier	is	er	nog	een	douchekamer	met	toilet.	

Aan	 het	 terras	 van	 het	 zwembad	 is	 er	 nog	 een	 gastenkamer	 (bed	 van	 1.60	 m)	 (kamer	 4)	
met	douchekamer	met	toilet.	Hier	is	ook	een	bergplaats	met	een	wasmachine	en	ruimte	om	
eventueel	fietsen	te	stallen.	Er	is	wifi.

L  a Vigne Dellac
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HS:	 ¤	2029
TS:	 ¤	1220

MS:	¤	1083
LS:	 ¤	978

BS:	 geen	verhuur

verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 125.
Bedlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 8/p.p.
Toeristenbelasting: ¤ 0,50/p.p./nacht.

Rivier op 100 m!

Aveyron
ST.	JUST-SUR-VIAUR

10
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Heel	gezellige	en	verzorgde	woning	met	prachtige	ligging	tegen	de	heuvelflank.	Gelegen	in	
een	klein	gehucht	aan	de	Gorges	du	Viaur.	De	vakantiegangers	kunnen	gebruik	maken	van	
een	 privéstrandje	 op	 200	 m	 van	 de	 rivier	 waar	 de	 kinderen	 in	 het	 water	 kunnen	 spelen.	
Mooie	wandelmogelijkheden	in	de	vallei.	Domein	van	2	ha;	met	mooi	privaat	zwembad	van		
12	m	x	5	m	(omheind)	met	ligbedden.	De	tuin	is	in	terrasvorm:	er	zijn	verschillende	zithoekjes	
in	de	tuin	op	verschillende	niveaus	die	met	natuurstenen	trapjes	met	elkaar	verbonden	zijn.	
Tuinmeubels,	parasols	en	barbecue	voorhanden.

Er	is	een	groot	bos	(met	boomhut)	en	een	weiland	met	paard	en	ezel.	Voor	kinderen	is	dit	het	
paradijs!	Tennis,	paardrijden	en	kajakken	op	10	km.	

Aan	de	voorzijde	van	de	woning	bevindt	zich	een	kleine	binnenplaats	met	 terras.	Er	 is	een	
mooie	ingerichte	keuken	met	alle	comfort	(vaatwasmachine,	Amerikaanse	koelkast/diepvriezer,	
microgolf,	e.a;)	en	nog	een	bijkeuken	met	wasmachine,	droogkast	en	veel	bergruimte.	Er	is	een	
eetplaats,	een	salon	met	zithoek,	open	haard	en	tv	en	antiek	bed	(1.20	m).	

Op	het	gelijkvloers	zijn	er	2	ruime	slaapkamers:	1	kamer	met	dubbelbed	(1.40	m)	en	1	kamer	met	
dubbelbed	(1.40	m)	en	enkelbed	(90	cm).	Hier	is	ook	een	douchekamer	met	toilet.	

Er	is	nog	een	aparte	badkamer	op	het	gelijkvloers	met	lavabo,	bad	+	douchescherm	en	een	
apart	toilet.	Op	de	vernieuwde	zolderverdieping	zijn	er	nog	2	slaapkamers:	1	ruime	kamer	met		
2	slaaphoeken:	aan	de	ene	kant	staat	er	een	bed	van	90	cm	(kan	omgevormd	worden	tot	een	
bed	van	1.60	m).	

Aan	 aan	 de	 andere	 zijde	 2	 lits	 jumeaux	 (2	 x	 90	 cm).	 Verder	 is	 er	 nog	 1	 aparte	 kamer	 met	
dubbelbed	 (1.40	 m).	 Er	 is	 ook	 een	 badkamer	 op	 de	 verdieping	 met	 douche,	 lavabo	 en		
apart	toilet.

  La Giniague

Villefranche-de-Rouerge heeft op donderdag een pittoreske mark waar je na de markt 

de locale specialiteiten kan eten op een van terrasjes op het mooie dorpsplein.

privaat strandje op 100 m
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Enchanté!
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Charente
Gelegen tussen een Parc naturel en de Atlantische kust en met een aanbod van vele mooie 
dorpjes en steden biedt deze regio voor elk wat wils: van hieruit kan je een daguitstap naar 
de kust maken: Ile d’Oléron met zijn kleurige huisjes of een bezoek aan Fort Boyard zijn leuke 
toeristische bestemmingen. 

Voor de natuurliefhebbers kan je in het Parc Naturel régional Périgord Limousin je hartje ophalen: 
prachtige wandelingen tussen rotspartijen en kleine riviertjes. De vallei van de Charente biedt 
mogelijkheden om te kajakken. Zeker een bezoek waard is het stadje Angoulême: een pittoresk 
stadje aan de rivier, op een heuveltop omringd door stadswallen. Maar er zijn nog vele andere 
leuke middeleeuwse dorpjes in de regio: Cognac (bekend om zijn sterke drank, je kan de kelders 
bezoeken), Confolens, Verteuil-sur-Charente en tenslotte ook Villebois-la-Valette. Verder kan je 
ook het Kasteel van Rochefoucauld bezoeken of het dorpje Aubeterre-sur-Dronne, een van de 
‘Plus Beaux Villages de France’. Een topper hier is de Saint-Jeankerk: een ondergrondse kerk 
uitgehouwen uit een rots in de 12de eeuw. Dit gebouw met een gewelf van 20 meter hoog is de 
grootste grotkerk van Europa! Chassenon is dan weer voor liefhebbers van archeologie interessant: 
hier vind je de antieke thermen van Cassinomagus, overblijfselen uit de Gallo-Romeinse tijd. De 
ruïnes dateren uit de 1ste eeuw (met onderaardse zalen, verwarmingssystemen, zwembaden, …)

En tenslotte voor de liefhebbers van een wellness en thermen mag je zeker Jonzac niet overslaan: 
dit is een mooi stadje en bekend als kuuroord. Er is een heel ecologisch wellness centrum: 
thermen opgetrokken in een oude steengroeve. Heerlijk relaxen in warmwaterbaden, zwembad 
met golfslag, …
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8

Charente

HS:	 ¤	1689
TS:	 ¤	1368

MS:	¤	1026
LS:	 ¤	1026

BS:	 ¤	920
verhuur van zaterdag tot zaterdag

Verplichte eindschoonmaak: ¤ 100.
Bed- en badlinnen te verkrijgen tegen vergoeding: ¤ 25/p.p.

ROUZÈDE

De villa ligt aan de
golf en als resident

geniet u korting
op de prijs van 

de greenfee
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La Haute Prèze
Zeer	 comfortabele	 villa	 met	 mooie	 tuin	 en	 zwembad	 op	 privaat	 domein,	 aan	 het	 mooie	
golfterrein	 ‘Golf	 International	 de	 la	 Prèze’.	 Rouzède	 ligt	 dicht	 bij	 het	 Parc	 Naturel	 Régional	
Périgord	Limousin	met	vele	mooie	uitgestippelde	wandel-	en	fietsroutes.	Van	hieruit	kan	je	ook	
een	daguitstap	maken	naar	de	kust	(150	km),	met	de	mooie	eilanden	Ile	d’Oléron,	Royan	en	wat	
verder	Ile	de	Ré	met	la	Rochelle	(175	km).

Je	 kan	 in	 de	 omgeving	 kanoën,	 zeilen	 op	 een	 meer,	 paardrijden	 en	 er	 zijn	 vele	 fiets	 -	 en	
mountainbike	 routes	 en	 er	 zijn	 veel	 mooie	 middeleeuwse	 dorpjes	 en	 stadjes	 en	 andere	
bezienswaardigheden	in	de	regio.	Er	is	een	mooie	tuin	(1800	m2)	met	groot	verwarmd	zwembad	
(11	m	x	5	m	en	een	diepte	van	1	m	tot	2.20	m,	met	elektrisch	afdeksysteem)	en	zonneterras		
met	ligbedden.	

De	villa	is	geschakeld	via	een	carport/bergruimte	(geschikt	voor	fietsen	of	golfmateriaal).	Op	
het	gelijkvloers	is	er	een	hal,	ruime	woonkamer	met	eettafel	en	zithoek.	Aan	de	andere	zijde	
is	er	een	 iets	 lager	gelegen	zithoek	met	open	haard	en	tv	(TV-Vlaanderen	met	Vlaamse	en		
Franse	zenders).	

Er	 is	 een	 half-open	 keuken	 met	 alle	 comfort:	 keramiek-kookplaat,	 oven,	 microgolfoven,	
vaatwasser,	oven,	broodoven,	Senseo-apparaat,	vaatwasser,	koelkast	met	diepvriesvak,	en	
verder	alle	nodige	kookgerief.	Er	is	ook	een	bijkeuken	met	wasmachine	en	droogkast.

Aan	de	woonkamer	is	er	een	terras	met	eettafel	en	elektrische	bediende	zonnewering.	

Er	zijn	4	slaapkamers	en	2	badkamers	in	het	huis:	2	kamers	op	het	gelijkvloers	(2	x	bed	van	
1.80	 m)	 en	 een	 badkamer	 (bad	 en	 douche	 en	 dubbele	 wastafel)	 en	 2	 slaapkamers	 op	 de	
verdieping	(1	x	bed	van	1.80	m	en	1	stapelbed	+	divanbed).	Hier	is	ook	nog	een	badkamer	met	
douche	toilet	en	wastafel.	Er	is	elektrische	verwarming	en	ook	wifi.

Aubeterre-sur-Dronne is een van de ‘Plus Beaux Villages de France’ met de bijzondere 

Eglise Saint Jacques. Deze kerk met zijn 20 m hoge gewelf werd in de 12de eeuw door de 

Benedictijnen in de rots uitgehouwen.
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Overzicht

•-	=	Internet	aansluiting	(geen	wifi)	.

Les Palmiers 	 8		 Côte d’Azur	 8		 •		 •	 •	 	4	km		 	 •	 •	 •	 •	 	 	 •
Villa de Valcros 	 10		 Côte d’Azur	 6+2		 •		 •	 	 	3	km		 	 •	 •	 •	 •	 	 	 •
La Rascasse 	 12		 Côte d’Azur	 8+2		 •		 •	 •	 	4	km		 	 •	 •	 •	 •	 	 	 •
Mas du Couloubrier 	 14		 Côte d’Azur	 8		 •		 •	 •	 	5km		 •	 •	 •		 •	 •	 	 	 •
La Flamantine 	 16		 Côte d’Azur	 10		 	 •	 •	 	1	km	 	 •	 •	 •	 	 	 	 •
Les Roches Rouges 	 18		 Côte d’Azur	 9		 •		 •	 	 	1	km		 •	 •	 •	 •	 •	 	 	 •
Bastide d’Agay 	 20	 Côte d’Azur	 12		 	 •	 	 	1	km	 	 •	 •	 •	 •	 	 	 •
Villa de Mervue NIEUW!  22	 Côte d’Azur 8+4		 •	 •	 	 0,6	km	 	 	 •		 •	 •	 •	 •*	 •
Villa de la Montée de la Croisette 	 24	 Côte d’Azur	 8	 	 •	 •		 	2	km	 •		 •	 •	 •	 •	 		 	 •
L’Escale des Lou’s 	 26	 Côte d’Azur	 8	 	 •	 	 	9	km		 •	 •	 •	 •	 	 	 •	
Les Bougainvilliers  28	 Côte d’Azur	 10		 •	 •	 •	 	5	km		 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •*	 •
La Grande Ourse  30 Côte d’Azur  8		 •	 •	 •	 	2	km		 •	 •	 •	 •	 •	 	 	 •
L’Estérel	 	 32	 Côte d’Azur 	 8		 •		 •	 •	 	5	km		 •	 •	 •	 •	 •	 		 		 •
Villa de Flore 	 34	 Côte d’Azur	 8	 	 •	 	•	 	1	km	 •		 •	 •	 •	 	 		 	 •
Mas de Vallon des Limites 	 36	 Franse Rivièra	 8+1	 		 •	 •	 	3	km	 	 	 •	 •	 •	 		 	 •
Saint Jeannet 	 38	 Franse Rivièra	 13	 •	 •	 •	 	0,5	km	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 •
Opuntia  	 40	 Franse Rivièra	 8	 •	 •	 	 	0,5	km	 •	 •	 •	 •	 •	 	 	 •
Villa des Orangers 	 42	 Franse Rivièra	 9	 •	 •	 •	 	2	km	 •	 •	 •	 •	 •	 	 	
La Hacienda	 	 44	 Franse Rivièra	 12	 •		 •	 •	 	1,5	km		 •	 •	 •	 •	 •	 	 •*	 •
Villa du Monestier 	 46	 Franse Rivièra	 12	 •		 •	 •	 	5	km		 	 •	 •	 •	 •	 	 	 •
Bastide des Oliviers 	 48	 Franse Rivièra	 10+2	 		 •	 	 	2	km		 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Les Vignes	 	 50	 Franse Rivièra	 9		 •		 •	 	 	3	km		 •	 	 •	 •	 •	 	 	 •
Le Bosquet	 	 52		 Côte d’Azur / Provence	 8+1	 •	 •	 	 	4	km	 •	 •	 •	 	 •	 •	 •	 •
Plein Soleil 		 56		 Provence	 10	 •	 •	 •	 	6	km	 		 •	 •	 •	 •
Villa des Bencauds NIEUW!  58		 Provence 12	 •	 •	 	 	1	km	 	 •	 •	 •
Cornet 	 60		 Provence 8+2	 •	 •	 •	 	1,5	km	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •*	
La Petite Roque 	 62	 Provence	 6+1	 •		 •	 	•	 	5	km	 •		 •	 •	 •	 •	 		 •	 •
Cymille 	 64	 Provence	 6	 •	 •	 	 	0,5	km	 	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •
Villa de l’Ocrier 	 66	 Provence	 8	 •		 •	 		 	0,5	km	 •		 •	 •	 •	 •	 		 •*	 •
Lachuscla 	 68	 Provence	 10	 •		 •	 •		 	1	km	 		 		 		 •	 •	 		 •*	 	
Mas de Canaux 	 70	 Provence	 9	 •		 •	 		 	3	km	 •		 •	 •	 •	 •	 		 	
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(*)	Tijdens	het	hoogseizoen,	bij	voorkeur	huren	in	zijn	geheel	•	*	=	huisdieren	enkel	toegelaten	op	aanvraag	•	**	=	huisdieren	enkel	toegelaten	in	garage.

Mas de Mauragne 	 72	 Provence	 12+4	 •		 •	 •	 	2	km		 •	 •	 •	 •	 •	 	 	 •
Bellevue 	 74	 Provence	 7		 •		 •	 •	 	2	km		 •	 •	 •	 •	 •	 	 	 •
La Luzetta 	 76	 Provence	 6		 		 •	 •	 	1	km		 •	 		 •	 •	 		 	 	 •
Les Dentelles  78 Provence  10	 	 •	 		 	0,5	km	 		 •	 •	 •	 •	 	 	 •
Mas Elaine 	 80	 Provence 6+2	 •	 •	 •	 	1,5	km	 •	 •	 •	 •	 •	 	 	 •
Bastide du Moulin Neuf NIEUW!  82	 Provence 9	 	 •	 	 	2,5	km	 •	 	 •	 •	 •	 	 •
Pont-Royal  	 84	 Provence	 8	 	 •	 •	 	0,5	km	 •	 	 	 •	 	 •
La Marquise	 	 86	 Provence	 12	 		 •	 	•	 	1	km	 •	 •	 •	 	•	 •	 	 	 •
Les Angles 	 88	 Provence	 8	 •		 •	 		 	0,5	km	 •		 •	 •	 •	 •	 		 	 •
La Fond de Mière	 	 90	 Provence / Haute Provence		 10	 		 •	 •	 	1	km	 •	 •	 •	 •	 •	 •
La Campané 	 94	 Drôme		 12	 	 		 	 	1	km	 •	 •	 •	 •	 •
La Combe de Garaux	 	 96	 Drôme		 6	 	 •	 	 	7	km	 •	 	 	 •
Le Mas de Barbe d’Or	 	 100		 Ardèche		 12	 		 •	 		 	4	km	 •	 •	 •	 •	 •
Mas De Belvezet	 	 102	 Ardèche		 10	 •	 •	 	 	1	km	 		 •	 •	 •		 •	 		 	 •
La Chante des Cigales 	 104	 Ardèche	 8	 •		 •	 		 	0,5	km	 		 •	 •	 •	 •	 •		 	 •
Mas de Sartelli  	 108	 Gard		 17+2	 •		 •	 •	 	1	km		 		 •	 •	 •	 •	 	 	 •
Chateau Melhien NIEUW! 	 110	 Gard	 16	 •		 •	 •	 	0,5	km	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •
Les Fleurs du Gard	 	 112	 Gard		 10	 •	 •	 	 	2	km	 •	 •	 •	 •		 •	
Les Cypresses	 	 114		 Gard		 6+2	 •		 •	 		 	2	km	 		 •	 •	 	•	 •	 •		 	 •
La Serre	 	 116		 Gard		 8	 •	 •	 	 	4	km	 •	 •	 •	 •	 •
Le Bousquet 	 118	 Gard	 6	 •		 •	 	•	 	2,5	km	 	 •	 •	 •	 	 		 	 •
Villa de l’Orbieu 	 122	 Aude		 6	 •	 •	 •	 	2,5	km	 •		 •	 •	 •		 	 	 •*	
La Bastidette 	 126	 Tarn		 4+2	 		 •	 	 	2,5	km	 •	 	 •	 •	 •
La Maison de Jeanne	 	 130	 Lot		 12	 		 •	 	 	4	km	 •	 		 •	 		 •	 	 •**
Les Bories NIEUW! 	 132	 Lot 8	 	•	 •	 •	 	0,7	km	 •	 	 •	 •
Peyrot	 	 134	 Lot-et-Garonne		 10	 		 •		 	 	1,5	km	 		 •	 •		 •		 •
Les Nauzes	 	 136	 Lot-et-Garonne		 8+2	 •	 •	 	 	10	km	 •	 •	 •	 •		 •
Pauly 	 138	 Lot-et-Garonne		 14		 		 •	 •	 	5	km		 		 •	 •	 •	 •	 •	 		 	
La Vigne Dellac	 	 142	 Aveyron		 12	 		 •	 •	 	14	km	 •	 •	 •	 •		 •	 		 •*
La Giniague	 	 144	 Aveyron		 10	 		 •	 	 	11	km	 •	 		 •	 		 •
La Haute Prèze 	 148	 Charente	 8	 		 •	 	•	 	1	km	 •		 	 •	 •	 •	 	•	 	



152 | vakantiewoningen.be

 De	prijzen	zijn	aangeduid	per	week,	van	zaterdag	tot	zaterdag.	Bij	sommige	woningen	loopt	
de	verhuur	van	zondag	tot	zondag,	dit	wordt	duidelijk	vermeld.

 Er	wordt	een	dossierkost	van	¤	30	aangerekend.
 Boeking:	 je	 kan	 via	 het	 reservatieformulier	 boeken	 of	 telefonisch.	 Je	 vindt	 het	 reservatie-

formulier	(‘reserveer	nu’)	op	de	detailpagina	van	de	woning.	Je	krijgt	bevestiging	of	gewenste	
periode	nog	vrij	is	en	je	ontvangt	een	factuur	en	praktische	informatie	over	je	boeking.

 Bij	 boeking	 wordt	 er	 een	 voorschot	 gevraagd	 van	 40%.	 Het	 saldo	 wordt	 8	 weken	 voor		
vertrek	betaald.

 Het	 is	 mogelijk	 om	 een	 annulatieverzekering	 af	 te	 sluiten	 (via	 VAB)	 bij	 afsluiting	 van	 het	
huurcontract	 (5,5%	 op	 de	 totale	 huursom).	 Je	 vindt	 de	 voorwaarden	 ook	 op	 de	 website.	
De	 annulatieverzekering	 dekt	 geen	 burgerlijke	 aansprakelijkheid,	 eventuele	 schade	 of	
aansprakelijkheid	bij	brand	of	diefstal.	Gelieve	hiervoor	zelf	je	verzekeringsmaatschappij	te	
raadplegen	om	te	checken	of	je	hiervoor	een	passende	schadedekking	geniet.	(let	op:	veel	
familiale	verzekeringen	sluiten	schade	aan	huurwoningen	uit,	bij	sommige	is	dit	wel	gedekt	
(o.a.	bij	de	verzekeringsmaatschappij	Mercator).

 De	algemene	voorwaarden	vindt	u	achteraan	in	de	brochure.
 Bij	 de	 meeste	 woningen	 worden	 diensten	 als	 ‘poetsen’	 of	 ‘linnenpakket’	 verkregen	

tegen	 vergoeding.	 Als	 er	 een	 verplichte	 toeslag	 is	 (bijv.	 eindschoonmaak),	 wordt	 dit	 uit-	
drukkelijk	vermeld.

 Er	wordt	bij	alle	woningen	een	toeslag	aangerekend	bij	gebruik	van	de	verwarming	in	de	
periode	oktober	-	april.

Praktisch Vind de vakantiewoning 
die bij u past dankzij 
onze sterren!
Ons aanbod bestaat uitsluitend uit kwalitatieve woningen, daar kan u van op aan. Om u 
te helpen de woning te vinden die het best aansluit bij uw verwachtingen, geven we elke 
woning 3 tot 5 sterren:

Een comfortabele, goed uitgeruste vakantiewoning met prima prijs-kwaliteitverhouding 
waar u een zalige tijd met familie of vrienden doorbrengt.

In deze fraai ingerichte vakantiewoning geniet u in alle comfort van het prachtige uitzicht.

Deze luxueuze en perfect afgewerkte vakantiewoning op een absolute toplocatie kan de 
meest veeleisende gast behagen.
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1.	 Huurperiode:	Het	betreffende	contract	is	afgesloten	voor	de	voornoemde	periode.	De	huurder	heeft	
geen	recht	op	de	woning	buiten	deze	periode.	In	principe	geldt	een	minimum	verblijf	van	7	dagen.

2.	 De	boeking:	De	boeking	wordt	gerealiseerd	via	tussenkomst	van	de	bemiddelaar	(Els	Devlies),	maar	
de	overeenkomst	wordt	gesloten	tussen	de	verhuurder	(=	eigenaar	vakantiewoning)	en	de	huurder.
Indien	een	huurder	schade	lijdt	als	gevolg	van	een	gebrek	aan	de	vakantiewoning	of	aangehorig-	
heden	 kan	 de	 huurder	 uitsluitend	 een	 vordering	 tegen	 de	 eigenaar	 geldend	 kunnen	 maken,		
behoudens	opzet	of	grove	schuld	van	het	verhuurkantoor,	ongeacht	de	oorzaak,	omvang	en	aard	
van	de	schade.	

3.	 Prijszetting:	De	gepubliceerde	prijzen	zijn	de	prijzen	per	week,	van	zaterdag	tot	zaterdag,	per	vakantie-
woning.	De	prijzen	gelden	als	in	de	brochure	vermeld.	(onder	voorbehoud	van	druk-	of	printfouten	in	
de	brochure	of	contract,	tenzij	uitdrukkelijke	vermelding	van	prijskorting	op	het	contract).	Extra	dien-
sten	als	eindschoonmaak	en	de	levering	van	linnen	zijn	soms	apart	te	betalen	(optioneel	of	verplicht).	
Kijk	hiervoor	uw	contract	na.	

4.	 Dossierkost:	Er	wordt	een	dossierkost	van	¤	30	aangerekend.	
5.	 Voorschot:	Bij	boeking	betaalt	u	binnen	de	7	dagen	een	voorschot	van	40%	op	de	huurprijs.	Het	saldo	

betaalt	u	8	weken	voor	vertrek.	Bij	boeking	minder	dan	8	weken	voor	vertrek	dient	het	volledige	
bedrag	betaald	te	worden.	Bij	niet	tijdige	betaling	is	het	verhuurkantoor	gerechtigd	de	overeenkomst	
eenzijdig	te	ontbinden.

6.	 Staat	van	het	eigendom:	Elke	vakantiewoning	wordt	door	ons	persoonlijk	geselecteerd	en	regelmatig	
gecontroleerd.	Indien	er	toch	zaken	zouden	afwijken	van	de	beschrijving	of	als	er	schade	zou	zijn	dient	
u	dit	onmiddellijk	te	melden	ter	plaatse	aan	de	verantwoordelijke/eigenaar,	ook	om	te	vermijden	
dat	dit	aan	u	toegeschreven	wordt!	Het	probleem	wordt	dan	zo	snel	mogelijk	opgelost.	Klachten	die	
niet	tijdens	het	verblijf	gemeld	worden	worden	achteraf	niet	meer	aanvaard.	U	dient	het	betreffende	
eigendom	bij	vertrek	in	dezelfde	staat	achterlaten	als	u	het	gevonden	heeft	bij	aankomst.	Alle	verlies	
door	breuk	of	schade	aan	de	woning	of	inboedel	moet	door	de	huurder	vergoed	worden.	Bij	het	voor	
de	eindschoonmaak	vermelde	tarief	gaan	wij	er	van	uit	dat	de	woning	in	een	correcte	staat	achterlaat.	
D.w.z.	de	vaat	gedaan,	vuilnis	weg,	geen	etensresten,	barbecue	proper.	Bij	niet	naleven	van	deze	
voorwaarden	kunnen	extra	schoonmaakkosten	aangerekend	worden.

7.	 Waarborg:	U	bent	verplicht	een	waarborg	te	betalen.	Het	exacte	bedrag	en	wijze	van	betalen	staat	
in	uw	huurovereenkomst	vermeld.	De	eigenaar/verantwoordelijke	ter	plaatse	heeft	het	recht	u	de	
toegang	tot	de	woning	te	ontzeggen	indien	aan	deze	voorwaarde	niet	voldaan	werd.	Bij	eventuele	
schade	mag	dit	te	vergoeden	bedrag	ingehouden	worden	van	de	waarborg.	Als	het	overleg	over	deze	
schade	niet	tot	overeenstemming	leidt	zal	de	huurder	zich	terzake	rechtstreeks	bij	de	eigenaar	dienen	
te	verhalen.

8.	 Uur	vertrek	en	aankomst:	Het	is	belangrijk	dat	u	de	aankomst-	en	vertrekuren	stipt	respecteert	(voor	
het	exacte	tijdstip,	zie	documentatie	van	de	woning).	U	dient	enkele	dagen	voor	uw	afreis	uw	komst	
te	bevestigen	aan	de	contactpersoon	ter	plaatse	(dit	om	niet	voor	een	gesloten	deur	te	staan).

9.	 Aantal	 toegelaten	personen:	Het	aantal	personen	dat	de	woning	betrekt	mag	niet	hoger	zijn	dan		
vermeld	 in	 het	 contract,	 zonder	 de	 voorafgaande	 toestemming	 van	 het	 verhuurkantoor.	 Als	 bij	
aankomst	 ter	plaatse	blijkt	dat	er	meerdere	personen	zijn	dan	vermeld	op	het	contract,	heeft	de	
eigenaar	 het	 recht	 een	 meerprijs	 te	 vragen	 (¤	 40/pp/nacht	 voor	 verhuurprijs	 <	 ¤	 1000/week	 en		
¤	80pp/nacht	voor	verhuurprijs	>	¤	 1000/week)	of	het	 teveel	aan	personen	 te	weigeren.	Ook	het		
plaatsen	van	tenten,	mobilhomes	of	caravans	is	verboden	zonder	de	uitdrukkelijke	toestemming	van		
de	eigenaar).	Baby’s	tot	max.	2	jaar	oud	worden	niet	meegerekend.	Hier	kan	in	bepaalde	gevallen	wel	
een	energietoeslag	voor	gevraagd	worden.

10.	 Energiekosten	 (water,	 gas	 en	 elektriciteit):	 Deze	 zijn	 bijna	 overal	 in	 de	 huurprijs	 inbegrepen;	 de		
enkele	uitzonderingen	worden	specifiek	op	de	huurovereenkomst	vermeld.	Kosten	voor	verwarming	
tijdens	buitenseizoen-periode	dienen	afzonderlijk	vergoed	te	worden.

11.	 Ongevallen:	De	eigenaar	van	de	woning	is	niet	verantwoordelijk	voor	gebeurlijke	ongevallen	in	en	rond	
de	woning	of	het	zwembad.

12.	 Annulatievoorwaarden:	In	geval	van	annulering	door	de	huurder	die	geen	annulatieverzekering	afsloot	
of	buiten	de	voorwaarden	van	de	verzekering	valt	is	de	huurder:	

	 -	 tot	8	weken	voor	het	vertrek	het	betaalde	voorschot	(40%	van	de	totale	som)	verschuldigd,
	 -	 vanaf	8	weken	voor	het	vertrek	de	totale	verhuurprijs	verschuldigd.
	 Bij	vroegtijdig	vertrek	of	niet	 in	gebruik	nemen	van	de	woning	heeft	u	geen	enkel	recht	op	teug-	

betaling.	Annulatieverzekering:	Deze	kan	u	afsluiten	via	het	verhuurkantoor	bij	VAB	reisverzekeringen.	
Hiermee	kunt	u	zich	vrijwaren	tegen	annuleringskosten	bij	een	annulatie	voor	vertrek	en	vakantieon-
derbreking.	De	premie	bedraagt	5,5%	op	het	huurbedrag.	(verzekeringsvoorwaarden	vindt	u	op	de	
website	onder	reservatie	info)

13.	 Verzekeringen:	 De	 annulatieverzekering	 dekt	 niet	 de	 burgerlijke	 aansprakelijkheid,	 de	 eventuele	
schade	door	u	veroorzaakt	of	aansprakelijkheid	bij	brand	of	diefstal	als	u	 in	fout	bent	of	door	uw	
nalatigheid.	U	bent	verplicht	om	als	huurder	zelf	over	een	passende	verzekering	te	beschikken.	Ook	
eventuele	schade	bij	brand	aan	uw	persoonlijke	spullen	is	niet	gedekt	door	de	brandverzekering	van	de	
woning.	Gelieve	hiervoor	zelf	uw	verzekeraar	te	raadplegen	om	te	checken	of	u	hiervoor	een	passende	
schadedekking	geniet.	U	heeft	hier	soms	een	uitbreiding	voor	vakantiewoning	van	uw	familiale-	en	
woningverzekering	nodig.	Voor	schade	die	niet	gedekt	wordt	door	uw	verzekering	ben	u	zelf	als	
huurder	verantwoordelijk.	Het	verhuurkantoor	kan	niet	aansprakelijk	worden	gehouden	voor	geleden	
schade	voor	de	huurder	of	derden	tengevolge	het	verblijf	in	het	vakantiehuis.

14.	 Annulatie	 door	 het	 verhuurkantoor:	 Als	 het	 verhuurkantoor	 door	 overmacht	 gedwongen	 is	 het		
verblijf	te	annuleren	(het	pand	is	niet	meer	beschikbaar	door	bijv.	een	sterfgeval,	echtscheiding,	brand	
of	andere),	wordt	u	onmiddellijk	op	de	hoogte	gebracht	en	tracht	het	verhuurkantoor	in	de	mate	van	
het	mogelijke	een	gelijkwaardige	vakantiewoning	aan	te	bieden.	U	kunt	dit	aanbod	al	dan	niet	aan-
vaarden.	Zoniet,	wordt	de	overeenkomst	ontbonden	zonder	schadevergoeding	en	met	terugbetaling	
van	alle	door	u	betaalde	bedragen.

Algemene voorwaarden
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KBC Verzekeringen NV – België - onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014.
KBC Verzekeringen VAB-annulatieverzekering: Jaar of tijdelijke polis.

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van 
deze verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie 
die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie over de gekozen verzekering en uw 
verplichtingen kunt u de precontractuele informatie en contractuele voorwaarden van deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering biedt een oplossing als er iets misloopt tijdens uw vakantie of u uw reis moet annuleren.
U kunt kiezen uit de formules: jaarpolis voor al uw reizen of tijdelijke polis per reis.

Tijdelijke reisverzekering - Annulatie

Annulatieverzekering

Wat is verzekerd?
De volgende gebeurtenissen komen in aanmerking als geldige
reden om uw reis te annuleren of vroegtijdig terug te keren:
✔ gezondheidsredenen: ziekte, ongeval, overlijden;
✔ studies en werk: herexamen, ontslag;
✔ woning (belangrijke stoffelijke schade);
✔ juridische redenen;
✔ donor;
✔ woning;
✔ vertraging aankomst vertrekplaats door wilde
 (niet aangekondigde) staking in België.

Wat is niet verzekerd?
De volgende gebeurtenissen komen niet in aanmerking:
✘ lichamelijk letsel of overlijden ten gevolge van ongeval of ziekte 

waarvoor men in behandeling was bij een arts voor het contract 
werd afgesloten;

✘ vrijwillige zwangerschapsonderbreking;
✘ insolventie van verzekerde;
✘ administratieve, visa- en andere gelijkaardige kosten;
✘ vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere gewone 

incidenten.

Volledige lijst met waarborgen vindt u in onze algemene voorwaarden.
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Zijn er dekkingsbeperkingen?
- U moet de annuleringsverzekering afsluiten binnen 

15 dagen na de boekingsdatum van de reis en voor 
vliegtuigtickets ten laatste op dag van afgifte. Voor 
het geheel van de kosten geldt er een vergoedings-
limiet van:
- 2.500,00 euro per verzekerde reis
- 10.000,00 euro per reis voor alle familieleden 

samen
- Onder reis verstaan wij een verplaatsing in het 

binnen- of buitenland met minstens één geboekte 
overnachting.

Waar ben ik gedekt?
- De verzekering geldt wereldwijd vanaf 1 overnachting.

Wat zijn mijn verplichtingen?
- Bij het afsluiten van het contract moet u ons 

eerlijke, accurate en volledige informatie over het te 
verzekeren risico bezorgen.

- Als er zich tijdens de looptijd van het contract 
wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u 
verzekerd bent, moet u dat melden.

- U moet alle opgenomen voorzorgsmaatregelen 
treffen om te vermijden dat een schadegeval  
zich voordoet.

- Bij een schadegeval moet u dat melden binnen de 
termijn bepaald in de algemene voorwaarden en alle 
redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het 
schadegeval te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie voor de tijdelijke annulatieverzekering 
bedraagt 5,5% op het huurbedrag en dient betaald te 
worden bij afsluiten van het contract.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering worden 
vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekeringsovereenkomst uiterlijk drie 
maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. 
U kunt dat doen per aangetekende brief, bij deur-
waardersexploot of door afgifte van de opzeggings-
brief tegen ontvangstbewijs.

Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV

Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België

BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB.

Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 

1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.

De algemene voorwaarden, alsook de voorwaarden van de VAB annulatieverzekering en speciale voorwaarden bij Corona-maatregelen 
vindt u op onze website onder de rubriek ‘reservatie info’ en dan verder de ‘Algemene voorwaarden annulatieverzekering’.
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www.vakantiewoning-bomal.be

Deze	 vakantiewoning	 in	 Bomal	 sur	 Ourthe	 ligt	 op	 125	 km	 van	
Brussel,	 158	 km	 van	 Antwerpen	 en	 68	 km	 van	 Maastricht.	 Ze	 ligt	 in	
een	 van	 de	 meest	 populaire	 delen	 van	 de	 Belgische	 Ardennen.

Durbuy
BOMAL-SUR-OURTHE

Wil je onze
vakantiewoning

boeken?
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Onze	vakantiewoning	is	gelegen	in	een	van	de	mooiste	regio’s	van	de	Belgische	Ardennen,	
met	 tal	van	mogelijkheden:	wandelen	of	fietsen	van	af	het	huis,	mountainbiken,	kajak	op	
de	Ourthe	(2	km),	center	voor	avontuurlijke	sporten	op	9	km,	Wellness-centrum	op	8	km,	…	
Ook	toeristisch	en	gastronomisch	is	dit	een	erg	interessante	streek.	Zeer	zonnige,	vrijstaande	
woning	 ligt	 in	een	rustige	buurt	en	grenst	aan	een	bos.	Op	wandelafstand	van	het	dorpje	
Bomal-sur-Ourthe,	onder	meer	bekend	van	zijn	zondagse	markt.	Op	enkele	kilometers	van	
Barvaux	en	Durbuy.	De	vakantiewoning	telt	vier	slaapkamers,	twee	badkamers,	een	salon	&	
eetkamer	en	een	aparte	TV-hoek.	Alles	is	luxueus	ingericht	met	een	smaakvolle	combinatie	
van	design	en	enkele	antieke	meubelstukken.	Dankzij	een	groot	terras	langs	de	drie	zijden	
van	de	vakantiewoning	kan	je	altijd	in	de	zon	zitten.	Ook	het	vakantiehuis	zelf	krijgt	veel	licht	
binnen.	Daarnaast	is	er	een	grote	aangelegde	tuin	en	een	garage.	Voor	meer	informatie	kan	
je	terecht	op	onze	website.

Beausoleil

Durbuy

Durbuy
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Bonnes vacances!



Vis

 pou
r voyager

et voyage pour 

viv
re
!



Els Devlies

Kapelstraat 88

B-2840 Terhagen (Rumst)

T +32 (0)3 289 05 16

info@vakantiewoningen.be

België/Belgique

P.B.

2840 Rumst I

8/6269

vakantiewoningen.be


