Beknopt overzicht
Combe.de.Mas
Twee huizen
www.combedemas.jouwalbum.nl
Aantal volwassenen
Tijdsduur
Verhuurperiode
Aankomst
Vertrek
Twee slaapkamers
Keuken

voorhuis en achterhuis. Zie het fotoboekje:

maximaal 6, eventueel na overleg, 7 per huis
vanaf twee weken, bij uitzondering 1 week.
april tm september, eventueel oktober.
Zaterdag 17:00 uur.
Zaterdag 10:00 uur.
elk maximaal 3, soms 4 personen met fantasie.
gasfornuis; magnetron; wasmachine; grote koelkast,
ruim vriesvak.
Plaats
La Roque-Gageac, Dordogne, France :
Wijk
Gageac.
Route
vraag routebeschrijving.
Navigatie
Aan de oostkant van La Roque-Gageac afslaan bij
de drie bordjes Les Côtes, Le Pech en Gageac, twee
afslagen.
Zodra alleen nog het bordje Les Côtes zichtbaar is
(op een huis) dan rechts langs dit huis rijden naar
het huis er achter (Let op: steil!).
Omgeving
heuvellandschap, afwisselend bosrijk.
Dordogne rivier
ongeveer 1km, zandstrandje.
Winkels, restaurants
vanaf 1 km.
Supermarkt
ongeveer 5 km.
Uitstapjes
veel wandelmogelijkheden; veel
bezienswaardigheden als grotten en oude dorpen;
markten dicht bij zijn in Beynac, Cénac, Domme, en
Sarlat la Canéda.
http://www.villagesdefrance.free.fr/page_la_roque_gageac.htm
http://www.google.nl/images?q=castelnaud&rls=com.microsoft:nl:IE-Address&oe=UTF-8&rlz=1I7SKPB_nl&redir_esc=&um=1&ie=UTF8&source=univ&ei=mB39S-DyG87m-Qa0odTFCw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCUQsAQwAA

http://www.marqueyssac.com/htmfr/chandelles.html
http://www.northofthedordogne.com/fr/index.php
Dorpsfeest
eerste of tweede zondag in augustus, + vuurwerk.
Zwembad
met alarmbeveiliging, ongeveer 6 x 12 m2,
gemeenschappelijk
gebruik, betreden is op eigen risico.
Piano
in het achterhuis.
Kindertrampoline
Bij het zwembad.
Klimaat
over het algemeen zeer zonnig.

Annuleringsverzekering

Prijzen
Toeristenbelasting
Eindschoonmaak
Linnengoed
Last-minute-boeking
Betalingen aan
girorekeningnummer
IBAN
BIC
onder vermelding van
-voorhuis en/of achterhuis
-aantal weken
-data
-al of niet zelf schoonmaken
een voorbeeld
betekent:
.

wordt men verplicht zelf af te sluiten bij een
favoriete bank, is ook mogelijk en goedkoop als
doorlopende verzekering bij ANWB;
verhuurder en gast lopen dan beiden geen risico.
Afspraken zijn bindend.
zie het prijzendocument
inbegrepen.
zelf of laten doen, kosten € 65 per huis.
meenemen of huren € 15 per persoon per week
vraag naar de bedmaten.
betaling contant of terstond; toelating na betaling.
Alexa Mestral de Combremont,
3824013
NL08 PSTB 0003 8240 13
PSTBNL21
-“huur Combe de Mas”,
Kies: “vh” of “ah” ;
Vb: “2” ;
Vb: 01/07/2010 - 15/07/2010
Zelf schoonmaken “zs” / niet schoonmaken ”ns”
huur Combe de Mas; ah; 2; 1/8-15/8; zs
huur Combe de Mas; achterhuis, 2 weken
1 augustus tot 15 augustus; zelf schoonmaken.

Communicatie:

tel: +31.23 - 855.0255 (pc).
of +31.6 - 47.262.49.7
of +31.6 - 28.55.90.89 (registreert)
òf +33.553 - 31.10.75

bij voorkeur per e-mail:
Sleutel:

haspidizo@tiscali.nl
Indien nodig af te halen bij Mme.Yvette Lajoinie,
“buurvrouw”

zie ook het fotoboekje.
Voor veel meer info:

vragen stellen per e-mail.

