Le Cocon Vacances Provence Verdon & Verte

Maison L'Aromarine Varages - 6 pers.

Vakantiehuis l'Aromarine staat op een prachtig plekje, op een terrein van 5000 m2, in een zeer rustige buitenwijk van het
Provencaalse dorpje Varages. Het huis ligt aan het eind van een doodlopend weggetje waardoor u alle privacy heeft en
een prachtig uitzicht als u bij het zwembad zit. Naast het hoofdhuis zijn er 2 studio's gemaakt in een bijgebouw. Ideaal
om met vrienden of familie vakantie te vieren en toch uw eigen privacy te behouden. De pijnbomen, kruiden in de tuin en
de gezellige zitplekjes maken dit tot een fantastische vakantiestek. Varages is zeer centraal gelegen ten opzichte van
alle bezienswaardigheden, zoals de Gorges du Verdon, de Middellandse Zee en de wat grotere steden zoals Aix en
Provence en Draguinan.

Het hoofdhuis (127 m2 oppervlak) heeft een compleet ingerichte keuken (4 kookplaten, oven, magnetron, afwasmachine,
koffiezetapparaat) met eethoek. Aangrenzend aan de keuken komt u in de woonkamer met zithoek, tv met
videorecorder, dvd-speler en stereoset. Verder is er in het hoofdhuis 1 slaapkamer met een tweepersoonsbed.
Daarnaast een badkamer met bad/douche, wastafel en toilet. Zowel in de keuken, woonkamer en slaapkamer zijn er
deuen die direct toegang egven tot tuin of terras. Naast de keuken is een sfeervol overdekt terras. Op 20 meter van het
huis staat een bijgebouw met een grote studio (30 m2): woon/slaapkamer met 2 éénpers. bedden en zithoek met tv.
Badkamer met douche in bad, wastafel en toilet. De kleine studio (18 m2) heeft een slaapkamer met 1 tweepers.
slaapbank en badkamer met douche, wastafel en toilet. Groot omheind terrein rondom (5000 m²) met pijnbomen volop
schaduwplekken. Het zwembad is prachtig gelegen (8 x 4 x tot 1,70 m diep) met tuinmeubels, ligstoelen, koelkastje en
uitzicht over de omliggende heuvels. Ook wasmachine aanwezig. Internetverbinding aanwezig.

Foto impressie

Prijs: per week van zaterdag tot zaterdag exclusief verplichte eindschoonmaak per huurperiode van &euro; 90- inclusief
kosten voor elektriciteit, gas en water. Linnengoed te huur voor &euro; 7,50 per persoon.

29/06/13 &ndash; 24/08/13
&euro; 1500

24/08/13 &ndash; 31/08/13
http://www.lecoconvacances.com
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Le Cocon Vacances Provence Verdon & Verte

&euro; 1350

Voor meer informatie:

Marja en Jesse Soomers

Tel.: 0033 (0)494 77 25 96
GSM: 0033 (0)626 695 626

E-mail:
soomers@lecocon.org

of via ons:
Contact formulier
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