Rent in Ref : Osnes

Te huur in de Franse Ardennen

Vakantie woning in Osnes geschikt voor 5 personen +1 klein kind. Osnes is een lief authentiek
dorpje (250 inwoners) in de Franse Ardennen.

Afstand v.a. Utrecht 400 km.

De woning staat aan de Grande Rue in Osnes.
Typisch lintbebouwing voor dit Ardenner dorp, diepe tuin aan de achterkant van het huis,
kruidentuin, groentetuin en grasveld met fruitbomen, grenzend aan een beek.

Indeling: Via de keuken komt u binnen, voorzien van inbouwkeuken, plavuizen op de vloer,
ronde tafel, via de gang, vervolgens de bijkeuken en toilet, trapopgang, en toegang woonkamer,
voorzien van houtkachel. Openslaande deur naar het terras en de tuin.
Via trapopgang eerste verdieping, overloop, één slaapkamer aan de achterkant van het huis
met 1 tweepersoonsbed en 1 eenpersoonsbed. 1 Slaapkamer aan de voorkant met 2
persoonsbed en 1 kinderbedje (tot 3 jaar) . Badkamer met wc, wastafel en douche. Het huis is
voorzien van elektrische verwarming.
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De warme bakker komt ‘s ochtends met een bestelwagentje langs.
Carignan met winkels en supermarkt,apotheek, tandarts en dokter ligt op 3.5km van Osnes.

De omgeving: Vanuit Osnes kan heerlijk gewandeld en gefietst worden. Via landelijke wegen
richting Matton et Clemency, of via het dorp richting Messincourt en vervolgens de bossen
in.Op 3,5 km van het huis ligt de plaats Carignan.Hier zijn meer winkels, een postkantoor, bank,
restaurants, koffiecorner, en even uiten het centrum grotere supermarkten.

Ook zijn er verder diverse recreatieve mogelijkheden in de buurt:
Openlucht zwembad in Douzy. Tennis (o.a. in Carignan).Vissen in de Maas, of gratis in het
meer van Douzy.
In Florenville (16 km) mogelijkheid tot kajakken op de rivier de Semois. Voor de sportieve
fietsers zijn er 6 toeristische routes uitgezet, deze lopen door de Ardennen, langs 875 km
bewegwijzerde routes.

In de naaste omgeving zijn vele kleine dorpen met mooie vergezichten en enkele grotere
plaatsen:
In het oude Mouzon (op 10 km) bevinden zich rijkdommen uit de geschiedenis en architectuur
De vroeg gotische abdij-kerk uit de 12de eeuw.Zomers zijn hier orgelconcerten te beluisteren.
Charleville-Mezieres met 65.000 inwoners is de hoofdstad van de Ardennen.In Sedan staat
het grootste middeleeuwse fort van Europa, hoe imposant het is, is enkel voor te stellen, als
men op de binnenplaats van de burcht staat.
Bouillon is alom bekend om haar aloude burcht, waar ‘s middags demonstraties met valken,
uilen en gieren worden gehouden. Voorts zijn er musea (o.a. over Godfried van Bouillon, leider
van de eerste kruistocht. In
Margut en in Villy la Ferte ontdekt men het dagelijks
leven van de Franse en de Duitse soldaten tijdens de slag om de Ardennen in mei - juni 1940.

Prijzen en overige informatie:

www.location-vacances-medoc-ardennes.fr
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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 :
Grande Rue,
http://huizenindefranseardennen.nl/?view=properties&id=33
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