Le Cocon Vacances Provence Verdon & Verte

Villa Tosca- Nans les Pins - 6 pers.
Villa Tosca is een comfortabele vrijstaande villa ( ± 100 m² woonoppervlak) gelegen op een mooi plekje in het villapark
Le Jardin du Golf in Nans les Pins. Het huis heeft 3 slaapkamers , 2 badkamers en is geschikt voor 6 personen. De villa
is in Provencaalse sfeer ingericht en van alle gemakken voorzien. Als huurder kunt u gebruik maken van het
gemeenschappelijke buitenzwembad van 19 x7,5m met een kinderbad van 4,5x4,5 en zonneterras. Het Villapark
beschikt verder over twee eigen tennisbanen en tafeltennistafels. Voor de kinderen zijn er enkele speeltoestellen op het
park aanwezig. Het villapark ligt op 3 km. van het Franse dorpje Nans-les-Pins, ca 8 km van Saint Maximin de La Baume,
op ca. 40 km van Aix en Provence, op 30 km van zee (Cassis) en op ca. 45 autominuten van het vliegveld van Marseille.
De schitterend gelegen 18-holes publieke golfbaan van Nans les Pins: &ldquo;La Sainte Baume&rdquo; ligt op
loopafstand.

Op de begane grond van het huis vindt u een ruime living met eet- en zithoek, een houtkachel en de open keuken in Uvorm (keramische kookplaat, oven, afwasmachine, koelkast met ruim vriesvak, afzuigkap, Nespresso apparaat + filter
koffiezetapparaat). Op de begane grond vindt u verder een tweepersoonsslaapkamer voorzien van royale kastruimte,,
met eigen badkamer v.v. douche ,vaste wastafel en hangend toilet. In de hal (met garderobe) bevindt zich nog een apart
gastentoilet. Vanuit de woonkamer komt u aan de achterzijde via terrasdeuren op het gedeeltelijk overdekte terras
(ongeveer 3.50 m bij 5 m). Op de eerste verdieping: twee slaapkamers: waarvan de achterslaapkamer (door
samenvoeging van de twee oorspronkelijke kamers ) extra groot is en voorzien van royale kastruimte. Verder nog een
aparte ruime badkamer met douche , wastafel en 3e toilet. De garage is als berging ingericht en v.v. wasmachine,
droger, magnetron en frituurpan. Het huis heeft een gezellige tuin . Aan de voorzijde bevindt zich een zonnig ontbijtterras,
met de opkomende zon, geheel besloten en beschut. Aan de achterzijde bevindt zich de royale , besloten tuin op het
zuidwesten, waar u de hele dag uit plekjes in de zon of in de schaduw kan kiezen, wat u wenst,en einde van de middag
van uw drankje kunt genieten in de ondergaande zon.

Verdere voorzieningen/faciliteiten:

- Satelliet televisie met ontvangst van o.a. praktisch alle Nederlandse zenders
- DvD-speler (diverse dvd's)
- Wifi. (kostenloos)
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- Op twee slaapkamers 2 éénpersoonsmatrassen.,op 1 slaapkamer 1 tweepersoonsmatras. Op alle slaapkamers staan
comfortabele boxspringbedden en er zijn 6 éénpersoonsdekbedden.
- Eigen telefoon (uitgaande gesprekken tegen betaling mogelijk, via receptie te regelen).
In directe nabijheid van 18 holes publieke golfbanen: Nans les Pins &ldquo;la St. Baume&rdquo; (1 autominuut) en Le
Fuveau, &ldquo;La Sainte Victoire &ldquo; (± 30 autominuten)
- Elektrische barbecue
- Uitgebreide set tuinmeubels: o.a. 4 ligbedden, tuinstoelen/tafels , en parasols
- Totale perceelsoppervlakte ± 850 m²
- Een huisdier is in overleg (zonder kosten) toegestaan
- Roken in huis is niet toegestaan.

De villa is ook geschikt voor rolstoelgebruikers.

Foto-impressie

Vilapark Le Jardin de Golf: Als huurder kunt u gebruik maken van het gemeenschappelijke buitenzwembad van 19 x7,5m
met een kinderbad van 4,5x4,5 en zonneterras. ( de foto is van het gemeenschappelijke zwembad). Het Villapark
beschikt verder over twee eigen tennisbanen, 2 jeu de boules banen en een tafeltennistafel. Voor de kinderen zijn er
enkele speeltoestellen op het park aanwezig. Het villapark is beveiligd door middel van een hekwerk, en toegankelijk via
een electrisch bediend toegangshek (via eigen code), en gedurende het gehele jaar is er Nederlands beheer aanwezig.
Jardin du Golf ligt op ± 3 km. van het Franse dorpje Nans les Pins, ± 8 km van Saint Maximin La Sainte Baume, op ± . 40
km van Aix en Provence, op ± 30 km van zee (Cassis) en op ± 45 autominuten van het vliegveld van Marseille. Het
villapark, beschikt over een receptie, broodservice in de zomermaanden en een bar in de grote centrale
ontmoetingsruimte.
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Nans les Pins is een sfeervol, klein Provençaals dorpje, in een landelijke omgeving aan de voet van het Massief van St.
Baume, gelegen tussen de wijnvelden in een heel mooi stukje van de Provence. In het centrum is er de gezellige
wekelijkse markt (op zondagmorgen) op het recent gerenoveerde dorpsplein. Verder zijn er nog o.a. een 17eeuwse
kapel, de ruïnes van het kasteel en de resten van de voormalige versterkte stad te vinden. In het centrum vindt u o.a. een
bakker, slager, klein supermarktje en gezellige restaurantjes.

Omgeving: Zeer bezienswaardige steden zijn onder andere Aix en Provence, de grote havenstad Marseille of
badplaatsen zoals La Ciotat, Les Lecques, Bandol of Sanary. Op 30 km afstand kunt u genieten van de prachtige
stranden en de gezellige terrasjes van het schilderachtige dorpje Cassis. Vanuit dit dorpje zijn boottochten langs de
Calanques mogelijk (zeer aanbevelenswaardig).

Huurprijs voor verblijf per week van zaterdag 16.00 uur tot zaterdag 10.00 uur tenzij anders overeengekomen.

22/06/13 &ndash; 06/07/13
&euro; 1140

06/07/13 &ndash; 20/07/13
&euro; 1250

20/07/13 &ndash; 17/08/13
&euro; 1400

17/08/13 - 31/08/13
http://www.lecoconvacances.com
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&euro; 1250

Prijs is inclusief gas, water, elektra en WIFI. Exclusief kosten voor de verplichte eindschoonmaak &euro; 110 en
beddengoed (verplicht): &euro; 10 p.p.

Borg &euro; 300 ter plaatse te voldoen per Credit Card autorisatie.

Optioneel extra te huren:

Kinderbed (&euro; 20 per verblijf), kinderstoel (&euro; 15 per verblijf), kinderbox (&euro; 15 per verblijf), babybad (&euro;
5 per verblijf), baby pakket (kinderbed, stoel, box en bad voor &euro; 45 per verblijf), badlinnen (1 grote en 1 kleine
handdoek &euro; 8,50 p.p.), keukenlinnen ( 2 theedoeken en 1 vaatdoek &euro; 7,50 per persoon).

meer informatie:

Marja en Jesse Soomers

http://www.lecoconvacances.com

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 20 June, 2013, 02:38

Le Cocon Vacances Provence Verdon & Verte

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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