
VAKANTIEWONINGEN VOOR TWEE TOT ZES PERSONEN

LE  PARADOU  «ZUID-FRANKRIJK»

per week in huis Chagall
1475v.a.

SEIZOEN 2021

VAKANTIEWONINGEN VOOR 2 TOT EN MET 6 PERSONEN

REISPERIODE 2022



HUIS CHAGALL (Max. 2 personen) 

De woning «Chagall» bevindt zich in het bovenste 
gedeelte van de tuin. Het huisje heeft een woon-
eetkamer met een fornuis, magnetron, koelkast en een 
vaatwasser. Verder is er een slaapkamer met 
tweepersoonsbed en een badkamer met douche en toilet. De 
open haard en satelliet-tv completeren het geheel. Het huis is 
omgeven door een terras. Om deze woning te bereiken, 
dient u goed ter been te zijn.

HUIS RENOIR (Max 4 Personen)

Het huisje «Renoir»  beschikt over een keuken met kookplaten, magnetron, 
koelkast en kleine vaatwasser en een badkamer met douche/toilet. De 
woonkamer beschikt over een tweepersoonsslaapbank. Daarnaast is er nog 
een tweepersoons slaapkamer met 2 bedden.



HUIS PICASSO (MAX. 6 PERSONEN)

Het ruime  huis «Picasso», gelegen op de begane grond, verwelkomt u met 
een woon-eetkeuken met een fornuis, koelkast, vaatwasser en magnetron. De 
televisiekamer is voorzien van een open haard en satelliet-TV. Het huis 
beschikt over 2 tweepersoons slaapkamers en een slaapbank geschikt voor 2 
personen evenals 2 badkamers met douche/toilet.

HUIS MATISSE (MAX. 6 PERSONEN)

Woning «Matisse»   beschikt over 2 etages. Op de begane grond 
bevindt zich een grote woon-eetkeuken voorzien van een 
keukenblok, koelkast, kleine vaatwasser en magnetron. De 
woontelevisiekamer is voorzien van een  slaapbank voor 2 
personen en satelliet-TV. Op de eerste verdieping bevinden zich de 
2 tweepersoons slaapkamers met balkon en 2 badkamers (1 
badkamer met douche en toilet, 1 badkamer met douche en zonder 
toilet). De woning beschikt over een terras en een balkon met prachtig 
uitzicht. 
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"LE PARADOU"

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 sfeervol 
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. 

Mondial Tours 
Bruggenmorsweg 10  
7521 ZV Enschede 
T: +31-(0)534842526
M: lezersreizen@mondial-tours.com

BOEKING EN ADVIES

HUURPRIJZEN IN EURO (per week)

SEIZOEN A B C

HUIS CHAGALL 475,- 625,- 725,-

HUIS RENOIR 535,- 635,- 785,-

HUIS MATISSE 595,- 895,- 1.045,-

HUIS PICASSO 695,- 895,- 1.145,-

De prijzen zijn geldig voor 8 dagen / 7 nachten (zaterdag  tot 
zaterdag) in het geboekte huis met persoonlijk 
ontvangst inclusief beddengoed/handdoeken en 
bijkomende kosten (elektriciteit etc.) exclusief € 20,- 
boeking/administratiekosten en € 10,- SGR bijdrage per 
woning. Alle huizen zijn alleen op aanvraag en 
onder voorbehoud van beschikbaarheid te boeken.

KORTING: Bij 2 weken huur ontvangt u 10% korting op 
de tweede week en bij 3 weken huur ontvangt u 10% 
korting op de tweede en 20% korting op de derde week. 
Korting voor 4 weken of meer op aanvraag. 

EINDSCHOONMAAK: Prijzen zijn exclusief 
schoonmaakkosten: 
€ 30,- per verblijf in huis Chagall en Renoir
€ 50,- per verblijf in huis Matisse en Picasso

De huurprijs is afhankelijk van de reisperiode. 

Seizoen A: 

Seizoen B: 

Seizoen C: 

12 februari tot 19 maart en 
09 oktober tot 26 november 2022

19 maart tot 02 juli en 
27 augustus tot 08 oktober 2022

02 juli tot 27 augustus 2022

SEIZOEN 2022 (zaterdag tot zaterdag) 

FACILITEITEN

De huizen zijn volledig ingericht. De keukens zijn doelmatig en 
voorzien van kook- en eetgerei. 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. Tevens is er gratis Wifi beschikbaar. 

PARKEERPLAATS EN OMGEVING 

Het landgoed beschikt over eigen parkeerplaatsen. De huizen liggen 
op de helling schuin boven de parkeerplaatsen. Een romantische 
toegang door een parklandschap leidt u via de trappen naar 
de individuele 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.

TUIN

Het landgoed bezit een verzorgde grote tuin met weelderige 
plantengroei. Wij vragen uw begrip voor het feit dat onze tuinmannen 
tijdens uw verblijf af en toe aan het werk kunnen zijn. 

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.

ZWEMBAD

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




