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Onze vakantiewoning      

Vakantiewoning voor 6 personen, met zwembad, gelegen op het wijndomein, midden in 

de natuur. 

  

Gelegen in de streek van de Pont du Gard,  de Gorges de l'Ardèche, de Cèze vallei, de 

Mont Ventoux en de Cévennes, op de toeristische route van de Rhône vallei, 36 km van 

Avignon, Orange en Nîmes, 24 km van Uzès, 20 km van Goudargues, vind U onze mooie 

vakantiewoning ( volledig niet rokers) een oppervalkte van 120 m² op 2 niveaux, een 

overdekt terras, een groot zwembad met een 500 m² Mediteraneese tuin . 

  

Tarieven en reservaties               
 

Tarief in € per week 1 week 2 weken* 

Van 1er April tot 31 Mei + van 1 tot 31 Oktober  620 € 1140 € 

Van 1er tot 30 Juni + van 1 tot 30 September  900 € 1700 € 

Van 1Juli tot 31 Augustus  1200 € 2300 € 

*Voor reserveringen van 2 weken, wordt er een korting van 100 € gegeven. 

Reserveringen & anulatie condities (extrait) 

Er wordt een voorschot van 30 % gevraagd bij de reservering ( deze kan terugbetaald 

worden max 60 dagen voor de aankomst) 

Resterend bedrag te storten  30 dagen voor de aankomst. 

Voorschot en resterend bedrag worden per overschrijving via internet betaald.  

Verblijf van minimun 7 nachten. 

Aankomst op zaterdag vanaf 16 uur/ vertrek zaterdag ten laatste om 10 uur  

Er word een waarborg van 250 € bij aankomst betaald en deze wordt terug gegeven bij 

het correct achterlaten van de woning. 

Huisdieren (kleine hond of kat)  20 €  . Privé parking. 

Vrije WiFi  
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Conditions générales de réservation au dos du contrat de location 

 
 

KEUKEN 

 
 Tafel met 6 stoelen 

 Servies en toebehoren voor 6 personen 

 Koffiezetapparaat en electrische waterverwarmer 

 Broodrooster 

 Electrische kookplaat (4) met dampkap 

 Electrische oven en microgolf 

 Afwasmachine 

 Grote koelkast 

 Kleine diepvriezer 

Kamers 

Verdieping : 

*1 kamer met 1 tweepersoonsbed ( 160 cm )  

*2 kamers met 2 een persoonbedden( mogelijkheid 

om tegen elkaar te schuiven ) 

*Bed- en badlinnen inbegrepen. 

*kinderbedje op aanvraag 

  

 

Andere diensten  
 Privee parking 

 Vrije WiFi  

 Eindpoets inbegrepen  

 Huisdieren toegelaten mits supplement van 20 € 

 Boeken en tijdschriften beschikbaar 

Zitkamer 

 Open haard 

 Zitbank + 2 zetels +   

salontafel 

 Televisie , TNT 

aansluiting ( sateliet) 

 

Badkamer 

*Douche  

*Appart toilet  

*Droogrek 

*Stofzuiger en strijkijzer 

*Wasmachine 

 

 

 

Terras 

  

 *Privé terras van 50 m²  

*Tafel en stoelen (6) 

*2 ligzetels 

*Barbecue  

  

 

Zwembad 

 Toegankelijk van 9 h 

18 h 

 Alarm voorzien voor 

kleine kinderen 

 12 m lang en 5 m 

breed 

 6 ligzetels 

 Pic nic tafel en bank 
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