Vakantiewoning: Les Estables 2p 5pers+1 child up to 12
years old
Algemeen
Type woning:

Appartement / studio

Naam:

Les Estables 2p 5pers+1 child up
to 12 years old

Plaats:

Les Estables

Streek:

Auvergne

Land:

Frankrijk

Aantal personen:

4-6

Slaapkamers:

1

Beschrijving & indeling
Gesitueerd op 1.350m hoogte midden in de Centraal Massief, Les Estables nodigt u uit om te ontspannen en
mee te doen aan de vele sportieve activiteiten. Hier ontdekt u de wilde natuur van Frankrijk. Het vakantiepark is
gesitueerd in het hart van de stad Les Estables en bestaat uit 59 appartementen verdeeld over twee niveaus.
Ook is er een hotelcomplex met 21 kamers. U vindt hier een receptie met toeristische informatie, bar, barbecue,
leeshoek, TV ruimte, sportzaal, spelletjesruimte met tafelvoetbal en tafeltennis, speeltuin, wasserette en een
parkeerplaats. Het sportveld leent zich uitstekend voor teamsporten zoals handbal, volleybal, basketbal,
badminton en voetbal. Op het park vindt u het zwembad. Het zwembad is gratis toegankelijk voor de gasten van
het vakantiepark. U kunt de volgende services bijboeken bedlinnenpakket, badkamerpakket, comfort plus pakket
of de eindschoonmaak. Tevens is het tegen betaling mogelijk om een TV te huren. U kunt op aanvraag
reserveren voor een gratis babykit (babybed en &#8211;badje). Voor de kinderen zijn er in de schoolvakanties
verschillende kinder/jeugdclubs afhankelijk van de leeftijd vari&#235;rend van 3 maanden tot 17 jaar. Regelmatig
worden er excursies in de directe omgeving georganiseerd en middaganimatie zoals sporttoernooien,
streekmarkten etc. en avondanimatie zoals spektakels, dans etc. De winkels bevinden zich op 15km afstand. Elk
huis is uitgerust met een volledig ingerichte kitchenette (mini-oven en magnetron), een badkamer (douche,
wastafel), badkamer en terras met tuinmeubels. Bij de volpension en halfpension: de kamers zijn met badkamer
(douche, wastafel), toilet en terras of balkon. Hotelkamers zijn zonder kitchenette. In de restaurant kunt u heerlijk
dineren of u kunt uw maaltijd op uw kamer laten bezorgen. Vooraf reserveren.
Het appartement met twee kamers is geschikt voor zes personen en heeft een oppervlakte van 36 m2. De
woonkamer is ingericht met een slaapbank. Er is een slaapkamer met een stapelbed. In de keukenhoek vindt u
een elektrische kookplaat, een koelkast, elektrische mini-oven en de benodigde serviesgoed en eetgerei voor de
gasten. De badkamer heeft een douche en wastafel. Het appartement heeft een aparte toiletruimte. Het
appartement is voorzien van kussens en dekens. Er is een terras met tuinmeubilair aanwezig. Op aanvraag kunt
u gratis een baby-kit met babybed, badje en kinderstoel reserveren. Tegen betaling kunt u extra reserveren voor
een lakenpakket, badkamerpakket of eindschoonmaak, dit kunt u betalen bij aankomst. Huisdieren zijn niet
toegestaan.

Omgeving & activiteiten
Verblijft u in het Centraal Massief?Les Estables nodigt u uit om het lansschap te ontdenkken: de rotsen van
Boreas, het sap van de Lauzi&#232;re de Mount Gerbier-de-Cane gelegen op 1551 meter hoogte, het meer van
Saint-Front, narcissen van Chaudeyrolles. Geniet van uw verblijf in het Centraal Massief te lenen " Stevenson
Road 'Of dat GR 70 passeert Monastier sur Gazeille voor prachtige wandelingen Bezoek het centrum Tazieff,
centrum opgericht op initiatief van Frederik Lavachery, zoon van de beroemde geoloog en vulkanoloog. U kunt
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een bezoek brengen aan de Farm Brothers Perrel, een klein museum ter illustratie van de traditionele boer.
Tijdens uw verblijf in het Centraal Massief vindt u MoudeyresIs verbazingwekkend dorp met zijn rieten huisjes
met steile daken, bedekt met rogge stro en vulkanische stenen muren. Lake Issarl&#232;sWelk is een
vulkanische krater ovaal inneemt en strekt zich over 90 ha. De Mountain Ardechoise die algemeen bekend staat
om de bronnen van de Loire. Tijdens uw verblijf kunt u de volgende bezoeken: St. Pierreville in de Ard&#232;che,
in de uitlopers van het Massif Central, bezoek de Wool Museum "ARDELAINE. U kunt ook voor sportive
activiteiten kiesen, zoals: klimmen, paardrijden, paragliding, multi-activiteiten buiten, avontuurlijk parcours in het
bos, bungee jumping, tennis, via ferrata, mountainbiken ...
Afstand tot speeltuin: ter plaatse
Afstand tot fietsverhuur: ter plaatse
Afstand tot winkels: 15 km
Afstand tot restaurant: ter plaatse
Afstand tot luchtaven: 150 km

Prijzen & periodes
Waarborgsom: €150
Periode

Prijs/week

Laagseizoen

319

Hoogseizoen

1005

Informatie & boekingen
Voor meer informatie & boekingen kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon:

Foto's
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