Villa La Charmille
Flayosc, Provence, Frankrijk

Beschrijving vakantiehuis
Villa “La Charmille”, een sfeervolle Provençaalse woning
bestaande uit een zitkamer, grote woon/eetkeuken,
2 slaapkamers, 2 badkamers, 2 toiletten.
Er zijn 3 terrassen waarvan twee overdekt.
Comfortabel en smaakvol ingericht.
Geschikt voor 4/5 personen.
De villa staat op een omheind en afsluitbaar eigen terrein van ongeveer 1300 m2 met mooie
beplanting en is er voldoende parkeergelegenheid.
Op circa 10 min loopafstand van het centrum.
De villa is te huur vanaf 2 mei 2011 tot en met 31 october 2011.
Huurperiode loopt van maandag tot en met maandag, aankomst vanaf 16.00 uur vertrek voor
10.00 uur. In de woning is roken niet toegestaan.
Huisdieren zijn welkom in overleg.
Betalingsvoorwaarden:
30% aanbetaling bij reservering, 8 weken voor aanvang huurperiode het resterende bedrag en de
waarborgsom van 250 euro

Indeling vakantiehuis
grote woon/eetkeuken doorlopend naar intieme zitkamer met aangrenzend groot overdekt terras.
De zitkamer is voorzien van tv, dvd-speler, Nederlandse satellietontvanger.
De grote woon/eetkeuken is voorzien van een Lacanche fornuis met 2 heteluchtovens.
Afwasmachine.
Koﬃeapparaat en Nespressomachine en alle benodigde kookgerei. In de bijkeuken een ruime
koelkast met apart vriesgedeelte, magnetron, wasmachine.
Direct aan de keuken twee terrassen waarvan een overdekt met
een gasbarbecue.
Er zijn ruim voldoende ligbedden/stoelen, tafels en een parasol.
Verfrissende buitendouche.
Een ruime slaapkamer met tweepersoons bed met daarin twee eenpersoons matrassen, badkamer
met douche, wastafel en toilet. Extra boxspringbed.
Tweede slaapkamer met twee eenpersoons bedden, badkamer met ligbad en wastafel. Separaat
toilet.

Services en bijkomende kosten
Waarborg:

€ 250 (optioneel)

Schoonmaakkosten: € 85 (optioneel)

Algemeen
Referentienummer:

2067

Aantal personen:

1-5

Geschikt voor mindervaliden: Nee
Huisdieren toegestaan:

Ja

Airconditioning:

Nee

Tuin:

Ja

Zwembad:

Nee

Wiﬁ :

Ja

Indeling
Oppervlakte woning: 130 m2

Wasmachine: Nee

Aantal etages:

0

Wasdroger:

Nee

Aantal toiletten:

2

Satelliet tv:

Nee

Aantal slaapkamers: 2

Openhaard:

Nee

Aantal badkamers:

2

Bad:

Nee

Vaatwasser:

Nee

Sauna:

Nee

Vanaf
€ 550 per week

Meer informatie of reserveren?
Je vindt dit vakantiehuis op http://www.holidayhomez.eu/vakantiehuis/2067

