Gastenkamers in de Ardèche
B&B Les Mûriers - St André de Cruzières
Aan de uiterste grenzen van de Ardèche en Gard, in een klein dorp omringd door
wijngaarden en olijfbomen, aan de voet van de Cevennen en Vivarais op 27 km van Alès.

www.les-muriers.com

+33 (0)4 75 39 02 02

Pierregras
07460 Saint André de Cruzières

+33 (0)4 75 39 03 67

B&B Domaine de Peyre Brune - Beaulieu
Aan de voet van de berg La Serre met haar kreupelbossen, strekt het domein Peyre
Brune zich uit over 18 ha wijnvelden, gelegen op hellingen. We nodigen u uit in onze
Chambres d`Hôtes en voor het ontdekken van onze wijnen.

www.peyrebrune.com

+33 (0)4 75 39 29 01

Pléoux
07460 Beaulieu

Ruime kamers La Grange Prades - Jaujac (6 km)
Brigitte ontvangen u in een rustgevend kader en het comfort van haar woning in seinen
midden van het groen en de stilte van de bergen in de Ardèche. La Grange ligt tussen
twee kuuroorden: Vals les Bains op 6 km, Neyrac op 11 km.

www.lagrange-prades.com

+33 (0)4 75 94 18 10

425 chemin de Chanareilles
07380 Jaujac

Bed & Breakfast in Pont d'Ardèche in een park
Binnen handbereik van de Gorges de l'Ardèche en de Gorges de la Cèze, in een oase
van rust , genieten de familie-georiënteerde sfeer van onze B&B.

www.pont-dardeche.com

+33 (0)4 66 39 29 80

Pont d'Ardèche
30130 Pont-Saint-Esprit

De kamer van het Mas de Mazan - 10 mn van Aubenas
In dit typisch Cevenner landhuis, waar onze familie sinds eeuwen leeft, hebben wij 1
kamer verbouwd voor 2 tot 3 personen, wij delen graag met u onze passie voor de regio.

www.masdemazan.com

+33 (0)4 75 35 41 88

29 rue de Mazan
07200 Mercuer
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Tabel hosts en de kamers Chastanha
Trek erop uit en ontdek een plaats gevuld met zinnenprikkelingen: de geur van een
beschermd natuurgebied, de stilte, de smaken van een lekkere keuken waarvan u samen
met Fabienne en Vincent geniet, prettig en steeds in een goed humeur, met een aperitief
rond de haard in de winter en SPA-massages.

www.chambre-d-hote-ardeche.com

+33 (0)4 75 34 90 08

Le Village
07290 Saint Symphorien de Mahun

Gastenkamers Alice - Alba la Romaine
De kamers van Alice heten u welkom in Alba la Romaine, typisch dorpje in het hart van
het groene landschap van het zuiden van de Ardeche. We zullen blij zijn om u te
verwelkomen in onze familie thuis, oude boerderij onlangs gerestaureerd.

www.alice-ardeche.com

+33 (0)4 75 46 34 16

Quartier Vacheresse
07400 Alba la Romaine

+33 (0)6 04 18 42 40

B & B's Les Clapas - Chauzon
In het hart van Zuid-Ardèche, nodigt Chantal, wijnbouwster, u uit deel te nemen aan het
landelijke leven waar zij u op haar onroerend goed ontvangt (boerderij uit de 17e eeuw)
in een warm en comfortabel kader met zwembad.

www.lesclapas.com

+33 (0)4 75 39 79 67

Le village
07120 Chauzon

+33 (0)6 10 81 06 47

Bed and breakfast Les Gadioles - Beaulieu
Yves ontvangen u in hun stenen huis met 3 kamers die smaakvol zijn ingericht en aan de
familietafel met de heerlijke keuken.

www.lesgadioles.com

+33 (0)4 75 39 55 21

Place de l'église
07460 Beaulieu

+33 (0)6 38 02 48 09

Vijf kamers Le Mas de la Cigale - Vernon
Bed and Breakfast van groot maatschappelijk aanzien in het hart van een Cevennools
dorpje ligt Le Mas de la Cigale, halverwege de heuvel, waar terrassen (“faysses”) zijn
aangelegd, beplant met wijngaarden, olijfbomen en eiken, een droomplek voor een
heerlijke vakantie.

www.lemasdelacigale.com

+33 (0)4 75 39 68 69

La croix
07260 Vernon

+33 (0)6 80 05 89 75
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Bed and Breakfast Volcan Aizac onder de kastanje
NATUUR EN EENVOUD - Bed and Breakfast in het hart van het Regionale Natuurpark
van de Monts d'Ardèche, 2 stappen van de Village Karakter "Antraigues", en een paar km
van het kuuroord Vals les Bains.

www.levolcandaizac.com

+33 (0)4 75 38 77 81

Le Col d'Aizac
07530 Vallées d'Antraigues-Asperjoc

+33 (0)6 72 52 49 92

Vijf kamers van La Bastide Aguyane - Faugères
Bastide d'Aguyane, een groot stenen woonhuis uit de 17e eeuw, gelegen in het
karaktervolle dorp Faugères, in het zuiden van de Ardèche, tussen Joyeuse en Vans.

www.bastide-aguyane.com

+33 (0)4 75 36 42 31

Le Sabatier
07230 Faugeres

+33 (0)6 81 51 93 31

Gastenkamers Le Mas de Magnaou - Rosières
Comfortabele kamers en gastheer tafel in de "Mas de Magnaou", in het dorp Rosières
naar het hart van de zuidelijke Ardèche (Vallon Pont d'Arc, Gorges de l'Ardèche, Caverne
du Pont d'Arc...).

www.lemasdemagnaou.com

+33 (0)4 75 39 46 17

Les Combes
07260 Rosières

+33 (0)6 81 01 60 77

Bed and breakfast Le Clos des Flogères - Vinezac
Le Clos des Flogères - aan de toegangswegen naar het Natuurpark Monts d'Ardèche, in
het zuidelijke deel van de gemeente Vinezac (geclassificeerd als karakteristiek dorp) wordt u in twee sfeervolle slaapkamers welkom geheten.

www.leclosdesflogeres.com

+33 (0)4 75 36 93 14

Les Flogères
07110 Vinezac

+33 (0)6 70 54 15 34

Gastenkamers in een gerenoveerde boerderij - Grospierres
Welkom in onze chambres d'hôte in Grospierres, tussen de Gorges de l'Ardèche en de
Cevennen van de Ardèche! U brengt uw vakantie door in een boerderij uit de 18e eeuw
op een gezellige en rustige plaats.

www.lesmonteils.fr

+33 (0)4 75 39 67 44

Les Monteils
07120 Grospierres

www.ardeche.com/nl

18 september 2019

3/6

Gastenkamers Le Mas du Vernadel - Vals les Bains (8 km)
Mas du Vernadel, op 14 km van Aubenas, tussen Antraigues (10km) en Vals les Bains (8
km), ligt op gelijke afstand van de bronnen van de Loire en de Gorges van de Ardèche,
een ideale plek om onze mooie streek te ontdekken.

www.lemasduvernadel.com
Le Chadenet
07600 Vals les Bains

+33 (0)6 70 26 04 02

Bed and breakfast Mas de la Garrigue - Les Vans
In de buurt van het bos van Païolive kunt u nieuwe energie opdoen in de voormalige
zijderupsenkwekerij van een landhuis op een terrein van 8000 m², beplant met
olijfbomen, moerbeibomen en allerlei fruitbomen...

www.masdelagarrigue.com

+33 (0)4 75 88 55 62

Chemin de la Transhumance
07140 Les Vans

+33 (0)6 21 54 51 05

Bed and breakfast Le Méthéré - Villeneuve de Berg (5 km)
Bij Le Méthéré, in "Saint Andeol de Berg" in het zuiden van de Ardèche, Therèse bieden
comfortabele kamers, een kitchenette en een lounge beschikbaar zijn, en een goed
gevulde gastheer tafel.

www.lemethere.com

+33 (0)4 75 94 70 45

Le village
07170 Villeneuve de Berg

B&B in Zuid-Ardèche B&B Seigneurie de Naves - Les Vans
Op ideale wijze gelegen in het Nationale Park van de Cevennen, bieden wij u met ons
Maison d'Hôte de gelegenheid om ons prachtige gebied te ontdekken. De zachtheid van
het zuiden, het geweldige panorama en de vele heuvels bezaaide met olijf- en
wijngaarden, zullen u in vervoering brengen.

www.seigneuriedenaves.com/nl/

+33 (0)6 62 04 45 11

Le Village de Naves
07140 Les Vans

Bed and breakfast Ranchins - Pradons
Wij bieden 5 comfortabele kamers, ingedeeld III oren met "" Gîtes de France "", in een
aangename en rustige voor een ontspannen verblijf.

www.lesranchins.fr

+33 (0)4 75 93 98 33

Quartier Les Ranchins
07120 Ruoms
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Comfortabele kamers L'Heureux Pot - Banne
In het zuiden van de Ardèche, is deze oude Magnanerie omgebouwd tot comfortabele B
& B in het hart van een prachtig park van 4000 m2, in de buurt van de kloven van de
Ardèche en Chassezac vallei.

www.lheureuxpot.com
Les Avelas
07460 Banne

+33 (0)6 27 27 56 55

B&B Villa Aimée - Vals les Bains
Genesteld op de hoogvlakten van Vals-les-Bains op 3500 m², dichtbij het stadscentrum,
de thermale kuuroorden en het casino, wordt u in Villa Aimée in een vredig en
aangenaam kader welkom geheten. U kunt er zich ontspannen aan de rand van het
beveiligde zwembad. HET HELE JAAR.

www.villaaimee.nl
8 Montée des Aulagniers
07600 Vals les Bains

+33 (0)6 15 04 01 68

Bed and breakfast Mas de Trescouvieux
B&B's in Laval Saint Roman, in de Gard, tussen de gorges van de Ardèche (Aiguèze,
Saint Martin d'Ardeche, Vallon Pont d'Arc) en de vallei Cèze (Goudargues).

www.masdetrescouvieux.com

+33 (0)6 30 10 72 18

Trescouvieux
30760 Laval saint roman

+33 (0)6 70 58 41 83

B&Bs La Petite Maison derrière les Buis - Gras
Welkom in de Zuid-Ardèche, aan de poorten van de Provence en Gorges van de
Ardèche. 3 charmante gastenkamers met een verwarmd zwembad en een jacuzzi,
ontbijten en lekkere gast tafel geserveerd onder een prachtige prieel.

www.lapetitemaisonderrierelesbuis.com
La Petite Maison derrière les Buis
07700 Gras

+33 (0)6 37 46 07 41

B&B Château de Bessas
Slapen in een van de vier kamers van charme en prestige, bewaard aan de poorten van
de Garrigue de Provence of aan de weg Cevennes plaats. In de buurt van de Gorges van
`Ardèche, Cèze, te cultiveren ontspanning en tijd om te leven.

www.chateau-de-bessas.com

+33 (0)4 75 38 64 34

Le château
07150 Bessas
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Gastenkamers La Dame Blanche in het dal van Ibie
Halverwege tussen Villeneuve de Berg en Vallon Pont d'Arc, in het hart van de vallei Ibie
in het zuiden van de Ardèche, Frederick en Vanessa, wijnmakers, heten u welkom in hun
pension, in het centrum van het gehucht Centennial van Salelles.

www.gitedeladameblanche.com

+33 (0)4 75 94 32 06

Hameau Les Sallèles
07170 Saint Maurice d'Ibie

B&B Moulin de Charrier in Labastide sur Besorgues
Bed and Breakfast in een voormalige molen, in het hart van het natuurpark van de Monts
d'Ardèche, aan de Moulin de Charrier, naar een rustig verblijf, met veel activiteiten.

www.moulindecharrier.com

+33 (0)4 75 87 50 40

Le Moulin de Charrier
07600 Vals les Bains

+33 (0)6 31 61 19 96

B&B's Domaine des Loriots - Villeneuve de Berg
Het "Domaine des Loriots" in de Ardèche bij Villeneuve de Berg, biedt rust en
ontspanning in comfortabele kamers, en een verfijnde en smakelijke gasten tafel, in het
hart van een groot park met zwembad.

www.domainedesloriots.com

+33 (0)6 07 65 56 87

990 voie de Serrelonge
07170 Villeneuve de Berg
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