Vakantiehuisjes in de Ardèche
Résidence du Parc - Neyrac les Bains
Comfortabele appartementen, op het zuiden, met terras, 200 m van de thermale baden
Neyrac les Bains. Ideaal voor gasten van het kuuroord. Appartementen voor 2 tot 4
personen, waaronder 2 voor mindervaliden

www.residenceduparcardeche.com

+33 (0)6 32 86 79 70

Place de la Poste
07380 Meyras

Château de Bessas: Gites met zwembad | Zuid-Ardèche
Verblijft in een van de huisjes rond kasteel, in de buurt van de Garrigue de Provence of
op de weg Cevennes. In de buurt van de Gorges van de Ardèche, Cèze en andere
weinig bekende rivieren te cultiveren ontspanning en tijd om te leven.

www.chateau-de-bessas.com

+33 (0)4 75 38 64 34

Le château
07150 Bessas

Cottage Volcan Aizac onder de kastanje - Antraïgues sur Volane
NATURE ET SIMPLICITE – Op enkele passen van het karakteristieke dorp
Antraigues/Volane en enkele kilometers van het kuuroord Vals les Bains, staat in de
ongerepte ruimte van het Pays des Jeunes Volcans d'Ardèche u een ontvangst te
wachten met verrassingen. Men wacht op u...

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

Mas de la Deivière - Tussen Gard en Zuid-Ardèche
In het hart van de gorges van de Ardèche, ontdek Le Garn, in de buurt van de stranden
van de rivier Cèze, tussen de Mont Ventoux en de Cevennes. Kom en proef de
geneugten van groen toerisme en de voordelen van een authentieke vakantie in een
beschermd gebied in het zuiden van Frankrijk.

www.masdeladeiviere.com
228 chemin de la Deivière
30760 Le Garn

+33 (0)6 42 83 62 76

113 impasse de l'usine: Appartementen met zwembad | Montréal
In het hart van de zuidelijke Ardèche, zeer ruime en zeer comfortabele appartementen,
allemaal met een eigen buitenkant, elk geschikt voor 6 tot 8 personen, in een unieke en
atypische inrichting en sfeer! Ter plaatse: zwembad, poolhouse, snackbar.

www.113impassedelusine.com
Quartier Le Prat
07110 Montréal

www.ardeche.com/nl

+33 (0)6 20 20 17 30
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Gites les Folchers in een huis in steen - Les Vans (10 mn)
Ontdek onze huizen van karakter, onafhankelijk, in het hart van de Ardèche, in de buurt
van Les Vans. Capaciteit 4/6, 7/8, 20 pers. Speeltuin, zwemmen in de rivier. 30 minuten
van Vallon Pont d'Arc en de Gorges de l'Ardèche.

www.giteslesfolchers.com

+33 (0)4 75 93 61 02

Les Folchers
07140 Les Vans

+33 (0)6 80 26 14 69

Gîtes Isla Cool Douce (zwembad en rivieroever) - Joyeuse
De Gîtes Isla Cool Douce bieden u een ontspannende vakantie in Zuid-Ardèche in een
van de 6 rustieke huizen waarvan 2 uitgerust voor mensen met een handicap en 1
groepshuis voor 14 personen. Ter plaatse: zwembad, de spa, de tuinen en buitenspellen.

www.gitesislacooldouce.fr/nl/

+33 (0)6 86 99 35 22

900 chemin de Paveyrol
07260 Joyeuse

+33 (0)6 89 10 08 78

Gites Le Mas de Magnaou - Rosières
In het zuiden van de Ardèche, aan de rand van een bos, Le Mas de Magnaou biedt
huisje Gîtes de Charme, alle comfort, met verwarmd zwembad en dicht bij winkels en
toeristische bezienswaardigheden.

www.lemasdemagnaou.com

+33 (0)4 75 39 46 17

450 route de l'Estrade
07260 Rosières

+33 (0)6 81 01 60 77

B&Bs La Petite Maison de Noémie - Gras
Ontdek ons huisje, het comfort van een echt klein houten huis en volledig uitgerust in het
hart van het zuidelijke platteland van de Ardèche, aan de poorten van de Gorges de
l'Ardeche. Het chalet biedt een hoogwaardige woonwijk voor uw vakantie in de zuidelijke
Ardèche.

www.lapetitemaisondenoemie.com
La Petite Maison de Noémie
07700 Gras

+33 (0)6 79 31 89 05

Rev'ô Thijol Vacances - Vakantiedorp in St Alban Auriolles
Voor een vakantie met familie en vrienden om de magische plekken van de zuidelijke
Ardèche te ontdekken, 20 comfortabele houten chalets in het hart van een oase van rust
met de zachtheid en de rust van het leven op het platteland.

www.revothijol-vacances.com
375 route de Ruoms
07120 Saint Alban Auriolles

www.ardeche.com/nl

+33 (0)6 83 00 41 93
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Domaine de la Graveyre: 2 gites | Jaujac
In Jaujac, in de buurt van Vals les Bains, bekend kuuroord, en Aubenas, hoofdstad van
de zuidelijke Ardèche, bieden wij 2 huisjes te huur, open voor de natuur, op een terrein
van enkele hectares. Rust en stilte gegarandeerd!

www.lagraveyre.com

+33 (0)6 44 84 06 39

St Cirgues de Prades
07380 Jaujac

Gites Ferme de Brison - Sanilhac
Verhuren van 2 chalets in La Ferme de Brison, in Sanilhac in de Ardèche. De
mogelijkheid om verschillende dieren, paddestoelen plukken en kastanjes te ontdekken

www.ferme-debrison.com

+33 (0)4 75 39 29 64

La Ferme de Brison
07110 Largentière

+33 (0)6 40 33 11 92

Chalets Les Lucioles : Les Vans | Ruoms | Planzolles
1 chalet voor 4 personen met zwembad in Gravières (3 km Les Vans) en in Montreal (6
minuten Ruoms), en 1 huisje voor 5 personen met zwembad in Planzolles. 3 plaatsen, 3
sferen en diensten van dezelfde kwaliteit.

www.chalets-les-lucioles.com
Village du Serre
07140 Les Vans

+33 (0)6 07 30 69 83

Gites aan meer Saint Martial - Mt Gerbier de Jonc
Het vakantiedorp van Saint Martial Lake ligt op het zuiden met uitzicht op het meer. 8 km
van de Mont Gerbier de Jonc, zult u genieten van de vrije tijd nautische basis in het hart
van een groene natuur.

www.st-martial.com

+33 (0)4 75 29 12 16

Hameau de Rouviller
07310 Saint Martial

Gite Les Geais 2/3 personen - Villeneuve de Berg
Ons huisje van 90 m² voor 2 tot 3 personen, volledig uitgerust, met SPA en een eigen
tuin, verwelkomt u in het zuiden van de Ardèche, aan de bron van de Ibie Valley,
halverwege tussen Montélimar en Vallon Pont d'Arc.

www.les-geais.com
870 Voie de Serrelonge
07170 Villeneuve de Berg

www.ardeche.com/nl
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Vakantie Domaine des Garrigues - Grospierres
Een Grospierres, 10 minuten van Vallon Pont d'Arc en Ruoms, verhuur huisjes met een
capaciteit van 4/6, 6/8 en 14/16 personen, en een scala aan faciliteiten beschikbaar in
het vakantiedorp.

www.domainedesgarrigues.com

+33 (0)4 75 39 90 75

Hameau de Comps
07120 Grospierres

Vakantiehuizen Mattheo'S - Vals les Bains
Een Vals les Bains, Ardeche, "Villa Mattheo'S" biedt onafhankelijke huisjes te huur,
comfortabel, volledig uitgerust met een zwembad en een prachtig uitzicht op de vallei van
de Ardèche.

www.villamattheos.com/nl/

+33 (0)4 75 88 45 10

8 montée du Bois Vert
07600 Vals les Bains

+33 (0)6 13 64 18 00

Vakantiehuizen Mas des Roches - Labastide de Virac
In het kleine dorpje Labastide de Virac, in de buurt van Vallon Pont d'Arc, verhuur van
vrijstaande vakantiehuizen, volledig uitgerust, met verwarmd zwembad beschikbaar.

www.masdesroches.com/be

+33 (0)4 75 38 63 12

Le Mas des Roches
07150 Labastide de Virac

Gites met zwembad Clos Saint Vincent - St Maurice d'Ibie
Ver van drukke verkeerswegen, aan de rand van de garrigue op 15min. van Vallon Pont
d'Arc, bieden wij u een vakantie in de natuur van de Ardèche. Onze gîte, gelegen aan de
rand van het gehucht Salèlles, kan 2 tot 6 personen herbergen.

www.gitesclosstvincent.com

+33 (0)4 75 37 44 19

Gîtes Clos Saint Vincent
07170 Saint Maurice d'Ibie

Gites Saint Cerice - Vogüé
Het huren van een grote boerderij (8 pers.) + Vrijstaande woning (5 pers.), Prive
zwembad, tennisbaan, in de buurt van Aubenas (6 km), Vallon Pont d'Arc en de Gorges
de l'Ardèche (15 km).

www.saintcerice.com

+33 (0)6 11 49 75 33

Domaine de Saint Cerice
07200 Vogüé

www.ardeche.com/nl
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Gite du Vignal in het zuiden van de Ardèche
Gîtes op 25 km van de gorges van de Ardèche en de beroemde PONT D`ARC, midden
in de natuur in een klein dorpje tegen een heuvel, omringd door wijngaarden op de
hellingen van de Ardèche. Élisabeth en Alain TROUILLAS ontvangen u met veel plezier...

www.lesgitesduvignal.com

+33 (0)4 75 36 66 66

879 chemin du Vignal
07230 Lablachère

Gites Domaine Serre Long - Saint Maurice d'Ibie
"Le Domaine de Serre-Long 'biedt appartementen te huur in een vakantiepark met
zwembad, omringd door de natuur, in de oude boerderij gebouwen gerestaureerd.

www.domaine-serre-long.com

+33 (0)4 75 94 84 90

Vallée de l'Ibie
07170 Saint Maurice d'Ibie

Gîtes de Massier wildernis - Joyeuse
De Gîtes de Massier: Drie karaktervolle gîtes, elke gîte biedt plaats aan 4/6 personen, is
vrij gelegen, beschikt over een terras en een barbecue, tuinmeubilair,
parkeergelegenheid, en vrij uitzicht over de vallei.

www.locations-gites-ardeche.fr/nl

+33 (0)6 62 15 37 93

Dompnac
07260 Joyeuse

Gites de Domaine Arleblanc - Rosières
Het is in een beschermd natuurgebied die zijn geïnstalleerd vakantiehuizen te huur in
Domein Arleblanc in Rosières Ardeche. Comfortabele vakantiehuizen , volledig ingericht,
in deze bevoorrechte natuurlijke omgeving, en kalm.

www.arleblanc.com/nl

+33 (0)4 75 39 53 11

2720 Route de la Charve
07260 Rosières

Les Clapas: 2 gites voor 4 personen | Berrias et Casteljau
Op Berrias in het zuiden van de Ardèche, in de buurt van de rivier "Chassezac" en "Bois
de Païolive", 10 km van Les Vans en 25 km van de Pont d'Arc, Elizabeth en Andre heten
u welkom in hun huisjes te huur.

www.giteslesclapas.com

+33 (0)4 75 39 03 43

399 chemin de la Rouvière
07460 Berrias & Casteljau

+33 (0)7 55 62 00 50

www.ardeche.com/nl
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Domaine d'Augnac: Huisjes met 2 zwembaden - Rosières
Tussen wijngaarden, olijf- en dennenbossen, individuele huisjes en chalets voor 4 tot 8
personen, verspreid over meerdere hectaren, 2 zwembaden, 1 waterglijbaan, trampoline,
tennisbaan, visvijver, speelplaats en een speelkamer, MTB-leen.

www.domaine-augnac.com/nl/

+33 (0)4 75 89 29 38

210 chemin de Mondafone
07260 Rosières

De huisjes La Tour de Brison - Sanilhac
In Sanilhac bent u tegelijk in de Cevennen en in de Vivarais. De plaats wordt omringd
door twee schitterende rivieren, de Beaume en de Roubreau. De toren van Brison steekt
hier onverstoorbaar boven uit. Vanaf deze toren kan men de Alpen en de Monts Lozère
bewonderen, en dichterbij de Tanargue.

www.belinbrison.com

+33 (0)4 75 39 29 00

La Chapelette
07110 Largentière

Vakantie Campanes - St Alban Auriolles
In het Zuiden van de Ardèche, aan de samenvloeiing van de rivieren Ardèche,
Chassezac en Beaume, in het dorpje Saint Alban-Auriolles, verwelkomen onze zeven
gîtes u, in een landelijke omgeving geschikt voor ontspanning.

www.gites-campanes-ardeche.com

+33 (0)4 75 39 57 43

155 Impasse des Cades
07120 Saint Alban Auriolles

+33 (0)6 74 06 60 51

La Maison Bleue - Gite 4 personen met zwembad
In het hart van het NHP van de Monts d'Ardèche, in de prachtige Gorges de Drobie,
comfortabel vakantiehuis voor 4 personen met toegang tot het zwembad en de rivier,
groen en ontspannend, voor een vakantie vlakbij de wonderen van de zuidelijke Ardèche.

www.lamaisonbleue-ardeche.com
7130 route de la Drobie
07260 Saint Melany

+33 (0)6 13 14 07 37

Mas Marron - Vakantiehuisjes met zwembad
In het dorp Grospierres, tussen Ruoms en Vallon Pont d'Arc, de Mas Marron verwelkomt
liefhebbers van buitenactiviteiten. 2 gites met gemeenschappelijk zwembad, in het hart
van een familie boerderij met wijnstokken en fruitbomen.

www.masmarron.com

+33 (0)9 53 10 15 85

Mas Marron
07120 Grospierres

+33 (0)6 88 14 84 41

www.ardeche.com/nl
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Maison Blanche: Gites met Verwarmd Zwembad | Aubenas
In het hart van een uitgestrekt landgoed met een prachtig bloemrijk en bebost park, 3
onafhankelijke gites ingericht in de prachtige conciërgewoning van 300 m², 1 gtie voor
2/3 personen, 1 gite voor 2/4 personen en 1 groepsgite voor 12 /14 personen.

www.maisonblanche-ardeche.com
28, rue de Tartary
07200 Aubenas

+33 (0)6 23 76 16 06

Mas Elise D. - Gite 8 pers. met zwembad | St Alban Auriolles
In een mooi stenen huis, Mas Elise D. nodigt u uit voor een ontspannen verblijf met
zwembad, tuin en boomgaard in het dorp St Alban Auriolles.

www.maselise-d.com

+33 (0)4 75 38 64 34

5 montée de la Barnerie
07120 Saint Alban Auriolles

Domaine du Rocher Bleu: Villa's met zwembad | Lavilledieu
In het hartje van Zuid-Ardèche, in Lavilledieu, wordt u door Babeth en Franck hartelijk
onthaald op Domaine du Rocher Bleu. Drie zeer comfortabele huisjesmet zwembad,
ideaal voor vakanties met het gezin in een aangename sfeer waar vrede en rust heersen.

www.domainedurocherbleu.com

+33 (0)4 75 94 02 01

515 rue Claude Constant
07170 Lavilledieu

Vakantiehuis in het veld Peyre Brune - Beaulieu
Het behoud van het oude karakter in verband met de levering van moderne materialen
geven huis zowel charme, comfort en authenticiteit. We zullen blij zijn om u onze wijnen
laten zien tijdens uw verblijf.

www.peyrebrune.com

+33 (0)4 75 39 29 01

Pléoux
07460 Beaulieu

Het verwarmde zwembad huizen Restanques
Gîte Les Restanques, een klein natuurgebied tussen pijnboombossen en wijngaarden, in
Saint Alexandre, op het kruispunt van de vier departementen: Gard, Ardèche, Vaucluse
en Drôme.

www.restanques.com
854 Chemin du Bois Pascal
30130 Saint Alexandre

www.ardeche.com/nl

+33 (0)7 87 13 48 59
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Afzettingen Le Moulin nabij de Pont d'Arc
Bij de Gîtes Dorp van Le Moulin, in Vallon Pont d'Arc, bieden wij verschillende gites
uitgerust voor 2-8 personen in een bevoorrechte omgeving en uitzondering.

www.le-moulin.com/nl/

+33 (0)4 75 88 15 30

Le Moulin à Vent
07150 Vallon Pont d'Arc

Huurvakantiewoningen De Courbier - St Alban Auriolles
"Les Gîtes du Courbier" biedt onafhankelijke huisjes te huur, in het zuiden van de
Ardèche, uitgerust voor 4 tot 6 personen, met gemeenschappelijk zwembad, speeltuin...

www.lesgitesducourbier.com

+33 (0)6 82 24 96 75

Courbier
07120 Ruoms

+33 (0)6 03 23 56 03

Gites Domaine du Pont d'Ardèche - Pont Saint Esprit
Binnen handbereik van de Gorges de l'Ardèche en de Gorges de la Cèze, in een oase
van rust, genieten van de familie-georiënteerde sfeer van onze vakantiehuizen en gîtes.

www.pont-dardeche.com

+33 (0)4 66 39 29 80

Pont d'Ardèche
30130 Pont-Saint-Esprit

+33 (0)6 87 14 89 96

Cottage La Dame Blanche in het dal van Ibie
Een vakantiehuis in het hart van de Vallei Ibie, in Zuid-Ardèche, halverwege Villeneuve
de Berg en Vallon Pont d'Arc. Frederick en Vanessa, wijntelers van beroep, heten u er
van harte welkom in hun gîte, gelegen in het centrum van het historische gehucht
Salelles.

www.gitedeladameblanche.com

+33 (0)4 75 94 32 06

Hameau Les Sallèles
07170 Saint Maurice d'Ibie

Janus Ardèche, appartementen te huur in Ruoms - Ardèche
Appartements voor 4 en 6 personen in Ruoms, een toeristische stad vlakbij Vallon Pont
d'Arc. Rustig gelegen, dichtbij het stadscentrum. Privézwembad op het terrein, vlakbij de
rivier. Talrijke activiteiten: kanovaren, kletteren, mountainbiken, rafting, afdalen in een
diepe kloof (aven), trektochten, bezoek aan de grot van Chauvet...

www.janus-ardeche.com
Chemin des Cigalons
07120 Ruoms

www.ardeche.com/nl

+33 (0)7 63 75 63 06
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Gîtes en chalets met zwembad - Vakantiedorpen L'Oliveraie
Op deze rustige plek tussen de Cevennen en de Ardèche, in de buurt van Barjac, zijn de
vakantiewoningen van het Vakantiedorp L'Oliveraie ontworpen om u zich bij aankomst
thuis te laten voelen.

www.gites-oliveraie.com

+33 (0)4 66 24 40 40

Village de gîtes L'Oliveraie
30430 Saint Jean de Maruéjols et Avéjan

+33 (0)6 78 44 26 75

Huisje voor twee tot vier personen Saint Germain Tower
Geniet van de Ardèche en de uitzonderlijke omgeving in een gîte voor twee tot vier
personen in het oude rustige dorpje St. Germain.

www.gitestgermain.com

+33 (0)4 75 88 62 06

Le Village
07170 Saint Germain

+33 (0)6 31 39 30 85

Verhuur huizen op het platteland Mas de Trescouvieux
Vakantiehuizen te huur met gemeenschappelijk zwembad in Laval Saint Roman (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

Cottages van Chassezac | Beaulieu - Zuid Ardèche
Tussen de wijnvelden en kreupelbossen, tussen de vallei van de Ardèche en de bergen
van de Cevennen, liggen de Gîtes van Chassezac met een capaciteit van 4 tot 14
personen, in de volle glorie van Beaulieu.

www.giteschassezac.com

+33 (0)4 75 39 37 16

Les Gîtes du Chassezac
07460 Beaulieu

+33 (0)6 30 48 01 92

Gite La Font des Roches | Beaumont - Zuid-Ardèche
Le Mas de la Font des Roches heet u welkom in zijn huis in het hart van de biologische
landbouwproductie, in een authentieke boerderij Cevenole in Beaumont, in het hart van
het natuurpark van de Monts d'Ardèche.

www.lafontdesroches.com

+33 (0)4 75 39 44 93

La Roche
07110 Beaumont

www.ardeche.com/nl
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Gardettes hakken in ruime karakter woning
Dit ruime karaktervolle huis van 200 m2 met 5 grote slaapkamers en 2 badkamers kan
het hele jaar door maximaal 12 personen ontvangen (twee extra logeerbedden mogelijk).

www.gitelesgardettes.com
2 montée de la Gardette
07170 Lussas

+33 (0)6 07 88 40 70

La Demeure des Maîtres: Cottage 4/5 personen - Chirols
In het hart van het Regionaal Natuurpark van de Monts d'Ardèche, op 7 km van Vals les
Bains, vrijstaand vakantiehuis van 75 m², ideaal voor rust, ontspanning en wandelingen
in het hart van de natuur. Het hele jaar geopend.

www.lademeuredesmaitres.com

+33 (0)9 67 20 12 28

La Demeure des Maîtres
07380 Chirols

+33 (0)6 14 12 97 69

Appartementen aan meer Saint Martial - Mt Gerbier de Jonc
In het centrum van het dorp Saint Martial, 3 appartementen van 32 m² (4 personen) en 4
studio van 22m² (2 personen). U zal gecharmeerd zijn door de groene natuur, 8 km van
de Mont Gerbier de Rush en genieten van de vele recreatieve activiteiten rond het meer.

www.st-martial.com

+33 (0)4 75 29 12 16

Maison Casino
07310 Saint Martial

Les Éperviers - Gite 10 tot 30 pers. | St Cirgues en Montagne
In het hart van de natuur in de Ardèche Mountain, cottage 10 tot 30 personen met mooie
en ruime woonruimtes. 9 slaapkamers met douche, tv-lounge, semi-pro keuken,
ontvangstruimte 100m², biljart, tafelvoetbal, tafeltennis, kinderspelen, nordic bad.

www.gitedegroupeardeche.fr

+33 (0)6 21 67 28 29

Lieu-dit Château des Éperviers
07510 Saint Cirgues En Montagne

Mas Le Vieux Chêne in Salavas - 5 alle comfort vakantiehuizen
Op 2 km afstand van Vallon Pont d'Arc, in de rust van de garrigue, zijn onze vijf
Vakantiehuisjes voor 2 tot 6 personen mooi gelegen op de hoogten van Salavas, een
klein dorpje karakter van het zuiden van Ardeche. Zwembad, spelletjes en familiale sfeer
wachten op u.

www.levieuxchene.com

+33 (0)4 75 37 54 80

La Lauze
07150 Vallon Pont d'Arc

+33 (0)6 38 86 33 15

www.ardeche.com/nl
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Gites Les Oliviers - Rosières
Te midden van olijfbomen in een prachtig aangelegde tuin, kunnen wij u onthalen in
meerdere huurobjecten voor 2 tot 4 personen of meer.

www.camping-lesoliviers.fr

+33 (0)4 75 39 55 42

Vernades
07260 Rosières

+33 (0)6 78 26 42 19

La Grange de Papy - Gite voor 8 personen - Vallon Pont d'Arc
Ideaal gelegen bij de ingang van het dorp Vallon Pont d'Arc en op 4 km van de kloven
van de Ardèche, vakantiehuis La Grange de Papy is een volledig gerenoveerd oud huis
met zwembad, airconditioning, 4 slaapkamers, 4 badkamers.

www.grangedepapy.com
La Grange de Papy
07150 Vallon Pont d'Arc

+33 (0)7 63 75 63 06

Le Clos d'Aubenas - Vakantiehuis met zwembad
In het centrum van Aubenas, bieden wij te huur voor uw vakantie in de zuidelijke Ardèche
een onafhankelijk vakantiehuis voor 4 tot 6 personen met zwembad, grote tuinen, 2
slaapkamers, woonkamer, keuken, comfort en sfeer gezellig.

www.leclosdaubenas.com
12 rue Albert Seibel
07200 Aubenas

+33 (0)7 67 40 06 92

Huur ons huis in Mas de la Garrigue - Les Vans
Het dorp "Vans", en vlakbij het Bois de Païolive: gemeubileerd appartement te huur in
een typisch huis gebouwd op een perceel van 8000 m² ... met prive zwembad!

www.masdelagarrigue.com

+33 (0)4 75 88 55 62

Chemin de la Transhumance
07140 Les Vans

+33 (0)6 21 54 51 05

Gites Persèdes - Lavilledieu
Het "Hotel Les Persedes", gelegen op Lavilledieu (6 km van Aubenas) biedt 2 huisjes te
huur voor 4-6 personen, uitgerust en met toegang tot het verwarmde zwembad van het
hotel.

www.lespersedes.com

+33 (0)4 75 94 88 08

40 chemin des Persèdes
07170 Lavilledieu

www.ardeche.com/nl
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Le Mas des Picholines: Gites tussen Gard en Zuid Ardèche
In St Jean de Maruéjols et Avéjan, charmant stadje op 10 km van St Ambroix en 20 km
van Vallon Pont d'Arc, verhuur van een Mas met zwembad bestaande uit 2 huisjes voor
15/17 personen of onafhankelijke verhuur van een van de huisjes.

www.masdespicholines.com
6 bis rue de la Picholine
30430 Saint Jean de Maruéjols et Avéjan

+33 (0)6 66 22 62 88

Bastide Saint Martin - Huisjes met verwarmd zwembad
Vakantiehuis in het zuiden van de Ardèche kloven in de buurt van Vallon Pont d'Arc,
comfort, zwembad, kanoën op de rivier.

www.gitebastidesaintmartin.com
5 placette Saint Martin
07150 Vallon Pont d'Arc

Gite Bosquet, huisje in Aubenas - Ardèche
3 km van Aubenas en op steenworp afstand van de rivier de Ardèche, omgeven door een
park en weiden, nodigen wij u uit in onze mas van 18e eeuw gerestaureerd door ons. Wij
bieden 6 comfortabele huisjes (3-10 pers.), zwembad, en het bedrijf van onze vele
dieren.

www.le-bosquet-ardeche.com

+33 (0)4 75 35 00 83

Le Bosquet
07200 Aubenas

Vakantiehuizen Mas les Cotes - Laurac en Vivarais
Het Mas des Cotes, in Laurac in zuid Ardèche, biedt 2 comfortabele Vakantiehuisjes (4-6
personen) en volledig uitgerust, met gemeenschappelijk zwembad, in het hart van de
natuur.

www.maslescotes.com

+33 (0)4 75 36 93 59

450 chemin des Côtes
07110 Laurac en Vivarais

+33 (0)6 79 32 15 10
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