GÎTE
Les
Narreaux

Een vakantiehuis in de Bourgogne, een
vriendelijke en gastvrije Franse regio
Recreatie - sporten - winkelen - thermen gastronomie

Begane grond
Woonkamer met open keuken.
De keuken is voorzien van een vaatwasser, koelkast en
magnetron. U kunt koken op gas.
De woonkamer heeft een tv-zithoek en een uitklapbare
eettafel.
Ontvangst van de diverse Nederlandse, Franse en Duitse
zenders.

Voor de houtkachel, gezellig voor de
koudere dagen, is brandhout
verkrijgbaar op het domaine.
Slaapkamer met directe toegang
naar de tuin.

Badkamer met wastafel, douche en
toilet.
Toilet.

Etage
Op de etage bevinden zich 2 slaapkamers en een ruim toilet met
wasgelegenheid.
Een slaapkamer met een 2 x 1-persoonsbed en een slaapkamer met een
2-persoonsbed.
Een kinderledikant van 60 x 120 is op aanvraag aanwezig.
Voor uw koffers kunt u de vide gebruiken.

Buiten
Grote tafel met 6 stoelen.
En voor de liefhebbers een barbecue.

Recreatie
Wandelen.
Volop wandelpaden in de directe omgeving voor recreatief en sportief wandelen,
joggen of sporten.

Fietsen in de directe

heuvelachtige omgeving

of iets verderop langs de Loire.

Paardrijden. Op 1km afstand is een
gegeven als buitenritten worden

Golf.

manege waar zowel les wordt
georganiseerd.

Ons terrein grenst aan een golfterrein. Met de auto bereikbaar in 10
minuten.

Informatie en ideeën over en uit de
omgeving
Bourbon-Lancy:
•
•
•

Grote kinderspeeltuin op een paar km. (Naast de supermarkt.)
Strand(je) aan de Loire
Recreatiegebied van Breuil met o.a.:
Ø Casino
Ø Bioscoop
Ø Planetarium
Ø Buiten zwembad
Kijk voor overige info en agenda van activiteiten op de website van het Bureau de Tourisme:
http://www.tourisme-bourbonlancy.com
•
•

Diverse warme bakkers.
Twee supermarkten op ca. 3 respectievelijk 5km:

•
•

Markt elke zaterdag ochtend
Diverse restaurants

•

Banken

•

Huisartsen

Cultuur

Het middeleeuws centrum van Bourbon-Lancy.

Voor overige musea en bezienswaardigheden in de buurt zie de diverse Bureaux de Tourisme:
Digoin

http://www.ccval.fr/office-de-tourisme-digoin-val-de-loire

Gueugnon

http://www.gueugnon.fr/office-de-tourisme

Moulins

http://www.moulins-tourisme.com

Chalon sur Saône

http://www.chalon.fr/fr/je-suis/touriste/organiser-sonsejour/office-de-tourisme.html

PRIJZEN 2017
Tot 2 personen
€ 450, =
€ 340, =
€ 340, =

per week
Weekeind
Midweek

Meer dan 2 personen
€ 500, =
€ 375, =
€ 375, =

Prijzen inclusief: Gebruik van wifi.
Eenmalig linnengoed
Eindschoonmaak
Elektriciteit:

Inclusief in de maanden juni tot en met september.
Exclusief in de maanden oktober tot en met mei.

Voor de koude(re) periodes is de gîte in alle ruimtes voorzien van elektrische verwarming. Dankzij hele goede isolatie zijn
de stookkosten niet te hoog.
Voor informatie: rineke.strookappe@gmail.com

