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Version:
N° Gîte

304706

Français

Engels

Naam van de
accommodatie

Les Bleuets - Châtaignier

plaats

-

Deutsch

Classificatie
Adres

2525 route de Barjac

Plaats:

Salavas (07150)

Adres van de eigenaar
Naam

MARKOVITCH Isabelle et
Jacques

Telefoonnummers

04 75 38 02 42

E-mail

lesbleuets.salavas@gmail.com

Telefoonnr. mobiel

07 88 54 58 59

Online reserveren of via onze reserveringscentrale: +33 (0)4 75 64 70 70

Beschrijving
Bekijk alle foto's

Aantal personen

4 personen

Aantal kamers

1

Oppervlakte

34 m2

Hoogte

150 m

Huisdier

Betalend : 3€ per dag, borgsom voor huisdier gevraagd door de eigenaar : 100€

Beschrijving
De gîtes "Les Bleuets" liggen in de Lage Ardèche, aan de rand van het dorpje Salavas, op de route naar Barjac en op 5 minuten van Vallon
Pont d'Arc (kanoën, Gorges de l'Ardèche, grot Caverne du Pont d'Arc UNESCO, alle winkels en activiteiten). Gîte "Châtaignier" (toegang via 3
treden): woonkamer met keukenhoek, zithoek met bedbank voor 2 personen, flatscreen-tv, 1 slaapkamer (stapelbed: 2 x 90 cm, 1 bed van 80
cm), badkamer met douche, apart toilet, terras met tuinmeubilair en barbecue, gemeenschappelijke parkeerplaats, jeu de boules-terrein,
gemeenschappelijk verwarmd zwembad dat beveiligd is (verwarmd tot 26° en open van 1 mei tot 30 september).

Voorzieningen
✔ Afwasmachine
✔ TV
✔ Magnetron
✔ Bedbank
✔ Op de begane grond

✔ Zwembad ter plaatse
✔ Verwarmde zwembad
✔ Omheind terrein
✔ Privéterrein
✔ Tuinmeubelen

✔ Koelkast met diepvriezer

✔ Jeu-de-boules spel

✔ Barbecue
✔ Internetverbinding
✔ Verhuur van lakens
✔ Optie schoonmaak
✔ Babybed

Beschrijving kamers en overige ruimtes
Vloer

Type

Oppervlakte

Onbekend

Toilet

1 m2

-

-

Toilets

Wc indépendant

Onbekend

Shower
room

3 m2

-

-

Shower

Douche, meuble vasque, lave linge commun

Onbekend

Bedroom

8 m2

-

3 x 90 cm
2 x Layered
bed

Onbekend

Single room
with living
room and
kitchen

18 m2

South

-

Oriëntering Beddegoed Voorzieningen

Beschrijving

Coin cuisine avec mini four, four micro onde,
lave-vaisselle, plaque vitro céramique 2 feux, hotte
aspirant, table + chaises, coin salon avec canapé
convertible 2 personnes, Tv écran plat, Table basse

Ontspanning en services
Wandelmogelijkheden

Ter plaatse

Zwembad

Ter plaatse

Winkels

2 km

Zwemmen

3 km

Vissen

3 km

Kanoën

3 km

Klimmen

4 km

Medische diensten

4 km

Tennissen

4 km

Paardrijden

5 km

Station

45 km

Routebeschrijving naar de woning
At Vallon-Pont-d'Arc follow signs for Salavas/Barjac (D579). After 2.5 km, on the straight stretch, the Domaine 'Les Bleuets' is on your left.

Thema's
• Gites en service réservation exclusif et partagé
• Kanoën

• Internetverbinding
• Verhuur aan bedrijven en werknemers

• Verhuur met zwembad

• Verwarming inclusief

Tarief voor het jaar 2019
Week

Weekend

Midweek

Nacht

Minimum

230 €

138 €

183 €

85 €

Maximum

690 €

210 €

400 €

120 €

Verblijf van 1 of 2 nachten: aankomst tussen 18.00 en 19.00 uur - vertrek voor 12.00 uur
Verblijf vanaf 3 nachten: aankomst tussen 16.00 en 19.00 uur - vertrek voor 10.00 uur

Toeslagen - opties
• Tarif animal par semaine : 10€
• Verhuur van lakens 2 pers : 10€

• Optie schoonmaak : 40€
• Verwarming per week 45€ per week

• Verwarming per week-end : 20€

• Schoonmaak tarief voor kort verblijf : 20€

• Verhuur van lakens 1 pers : 8€
• Tarif par animal par jour 3€ per dag

Verwarming niet inbegrepen
Borgsom : 250 € (borgsom bij aankomst gevraagd door de eigenaar)

Praktische informatie
Zwembad ter plaatse :
(zwemmen zonder toezicht). Zwembad over het algemeen geopend van juni tot september: vraag de eigenaar naar de exacte periode. Het
zwembad is beschikbaar voor het aantal personen dat in het contract staat vermeld; gebruik van het zwembad door derden is verboden,
behalve met voorafgaande toestemming van de eigenaar.
Dekens en/of dekbedden aanwezig, ook serviesgoed

Bijkomende kosten :
De kosten van verwarming, elektriciteit en hout zijn niet inbegrepen in de huurprijs, behalve indien vermeld in de beschrijving. In elk geval is 8
KWH elektriciteit per dag inbegrepen: extra verbruik moet worden afgerekend bij de eigenaar (meterstand opgenomen bij aankomst en vertrek).

Huisdieren toegestaan onder bepaalde voorwaarden
In geval een huisdier is toegestaan: de eigenaar vindt het goed dat u uw huisdier meeneemt in zijn accommodatie. Het is vanzelfsprekend dat
het is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. U dient respect te hebben voor uw vakantieadres en het omringende milieu.

Max. aantal personen overschreden :
Overschrijding van het maximum aantal personen (inclusief kinderen ouder dan 2 jaar) is niet toegestaan. Indien het aantal personen meer is
dan het maximum en de eigenaar hiervoor van tevoren geen toestemming heeft gegeven, worden de extra personen geweigerd; de eigenaar
kan een toeslag vragen voor extra personen.

Eindschoonmaak voor rekening huurder :
Schoonmaak door de huurder gedurende het verblijf en voor vertrek; de accommodatie moet schoon achtergelaten worden. Indien dit niet het
geval is, kan de schoonmaak gefactureerd worden. In het geval de accommodatie niet schoon genoeg is bij aankomst, kan de huurder extra
schoonmaak eisen.

Andere geaccepteerde betalingsmogelijkheden :

•
•

'Chèques vacances ANCV' geaccepteerd
Cadeaubonnen Gîtes de France

Uw voordelen :

Bij aankomst overhandigt de eigenaar de sleutelhanger of de kaart ‘Loisirs Plus’ waarmee u
kortingen kunt krijgen bij (meer dan 150) toeristische bezienswaardigheden. Download de lijst van
deelnemers en hun kortingen

