Vakantiewoningen Frankrijk/ Côte d´Azur
´´LE PARADOU´´ Côte d’Azur
In Saint Paul de Vence, aan de pittoreske Côte d’Azur bevindt zich
het landgoed “Le Paradou”. De vier vakantiewoningen zijn vernoemd
naar bekende kunstenaars die zich sterk tot deze omgeving aangetrokken hebben gevoeld. De typisch Provençaalse vakantiewoningen zijn stijlvol en comfortabel ingericht en zijn geschikt voor twee
tot zes personen. Gelegen in een weelderige tuin omgeven door
olijfbomen, mandarijn-, citroen- en sinaasappelbomen, palmbomen en hoge cipressen. Met de auto rijdt u in een kwartiertje naar de stranden aan de Middellandse Zee. Nice, Cannes,
Monaco of St. Tropez liggen bijna voor de deur
Een perfecte plek voor de echte genieter en individualist.

vanaf
345,00
per week

ALGEMEEN:
Faciliteiten
De huizen zijn volledig ingericht. De keukens zijn
doelmatig en voorzien van kook- en eetgerei. Centrale verwarming- / energiekosten en water zijn bij de
huurprijs inbegrepen evenals gebruik van handdoeken/bedlinnen. Ook kunt u kosteloos gebruik maken van
een wasmachine, droger en strijkfaciliteiten.
Parkeerplaats en omgeving
Het landgoed beschikt over eigen parkeerplaatsen. De
huizen liggen op de helling schuin boven de parkeerplaatsen. Een wandelpad met trappen leidt u door de
tuin naar de verschillende huizen. Het pad is niet geschikt voor mindervaliden. Per auto rijdt u in een kwartiertje naar de stranden van de Middellandse Zee. St.
Paul de Vence kunt u gemakkelijk te voet bereiken.

Aankomst en vertrek
Aankomst en vertrek is altijd op zaterdag. Op de dag
van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur het huis betrekken. Op de dag van vertrek dient u voor 10.00 uur het
huis te hebben verlaten
Tuin
Het landgoed bezit een verzorgde grote tuin met
weelderige plantengroei. Wij vragen u begrip voor het

feit dat onze tuinmannen tijdens uw verblijf af en toe
aan het werk zullen zijn.

Zwembad
Het landgoed beschikt over een buitenzwembad. Het
gebruik van het zwembad is op eigen risico! Kinderen
alleen onder begeleiding.

BESCHIKBARE HUISJES:
Cezanne (max. 2 personen)
Dit romantisch kleine stenen huisje werd omgebouwd
tot een appartement voor 2 personen. Het heeft een
groot terras, een kleine keuken incl. 2 kookplaten, koelkast en magnetron. Een aparte slaapkamer met satelliet-TV en badkamer met douche/toilet.
Om dit huisje te bereiken, dient u goed ter been te zijn.

Vakantiewoningen Frankrijk
Picasso (max. 6 personen)
Dit gelijkvloerse huis met terras heeft een woon-/eetkeuken voorzien van fornuis, koelkast, afwasmachine en
magnetron. De televisiekamer heeft een openhaard en
satelliet-TV. Verder beschikt het huis over een slaapkamer
met tweepersoonsbed en een slaapkamer met tweepersoonsbed en slaapbank geschikt voor 2 personen, evenals 2 badkamers met douche/toilet.

Verhuurprijzen in Euro´s per week (van zaterdag tot
zaterdag)
SEIZOEN		
Cezanne		
Renoir		
Picasso		
Matisse		

A
345
495
645
545

B
495
595
845
845

C
595
745
1.095
995

Korting: bij de tweede week huur ontvangt u 10 % korting op de tweede week en bij de derde week huur ontvangt u 20 % korting op de derde week.
Korting voor 4 weken of meer op aanvraag.
Prijzen zijn incl. bed- en keukenlinnen, handdoeken en
stroomkosten.
Prijzen zijn exclusief eindschoonmaak. Deze dienen bij
vertrek contant voldaan te worden.

Renoir (max. 4 personen)
Het natuurstenen chalet ligt direct boven het zwembad.
Het huisje beschikt over een keuken met kookplaten,
magnetron, koelkast en kleine afwasmachine en een
badkamer met wastafel,
douche en toilet. De woonkamer beschikt over een
tweepersoonsslaapbank.
Daarnaast is er nog een
tweepersoons slaapkamer
met 2 bedden.

Eindschoonmaak
Cezanne:		
€ 30
Renoir:		
€ 40
Picasso:		
€ 50
Matisse		
€ 50

Seizoenen
Seizoen A:
Seizoen B:		
			
Seizoen C:

Matisse (max. 6 personen)
Deze woning beschikt over 2 etages. Op de begane
grond bevindt zich een grote woon-/eetkeuken voorzien
van een keukenblok, koelkast, kleine afwasmachine en
magnetron. Een woon-/televisiekamer met slaapbank
voor 2 personen en satelliet-TV. Op de eerste verdieping
bevinden zich de 2 tweepersoons slaapkamers met balkon en 2 badkamers met douche/toilet.

25.02.17 t/m 25.03.17 en
14.10.17 t/m 02.12.17
25.03.17 t/m 24.06.17 en
02.09.17 t/m 14.10.17
24.06.17 t/m 02.09.17

Voor meer informatie belt u geheel vrijblijvend 0534842526 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur),
mailt u ons op lezersreizen@mondial-tours.com of kijkt u
op onze website www.mondial-tours.nl.
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