Rent in Ref : Medoc

Te huur in de Franse Medoc

Vakantiehuisje in de Franse Medoc (op de landtong bij Bordeaux)
Mooi vakantiehuisje rustig gelegen te midden van de wijngaarden in de Medoc. Op 3 km van
Lesparre, 6 km van de Gironde en 15 km van de Atlantische oceaan met schitterende
zandstranden. Geschikt Voor 2 volwassen en 3 kinderen

Het vakantiehuisje staat tussen de wijngaarden, in een buurtschap van een tiental her en der
verspreide woningen. Net achter het huis is ruimte om buiten te zitten en te eten, daar staat een
brasserietafel met banken en stoelen. Er hoort een grote tuin (ongeveer 2000 m2) bij het huis.
Achter het huis en de zitruimte bevindt zich een bosje. De wijngaarden bevinden zich aan de
andere kant van het huis.

Indeling:
Woonkamer met eettafel en 6 stoelen, zitbank en 2 fauteuils. Slaapplaats voor 2 volwassenen.
Via een ladder is de slaapplaats van de kinderen te bereiken. In geval van grotere tieners kan
er buiten ook gekampeerd worden Verder een volledig ingerichte keuken met koelkast,
magnetron en gasfornuis met oven. Badkamer met wc, douche, wastafel en wasmachine.
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De omgeving:
Er zijn vooral veel wijngaarden en wijnkastelen. De bekende route langs de wijnkastelen ligt op
10 km.
Af en toe worden de wijngaarden door bossen onderbroken. Aan de oceaan kant vind je ook
veel dennenbossen, uitgestrekte stranden. Er wordt vooral veel gesurfd op de oceaan. De
Gironde kant doet een beetje denken aan de Waddenzee bij ons, met de getijden. Hier
bevinden zich piepkleine haventjes met af en toe een vissersbootje en zeilboot, maar geen
massatoerisme.
Het is een ideale plaats voor degene die van rust houdt en toch ook naar zee wil kunnen gaan.
Montalivet is een leuke toeristische badplaats met een heerlijk strand, waar in de
zomermaanden iedere ochtend een gigantische markt wordt gehouden met allerlei heerlijke
producten.

3.Prijzen en overige informatie:

www.location-vacances-medoc-ardennes.fr

Voor eventuele vragen en/of boekingen kunt u ons telefonisch bereiken onder:

-

0033 324222916 e-mail: info@huizenindefranseardennen.nl

Verkoopprijs : Neem contact op
Kosten : Neem contact op
Vergoedingen : Neem contact op

Adres :
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http://huizenindefranseardennen.nl/?view=properties&id=19
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