Verhuur bij de boerderij in de Ardèche
Op de boerderij Vignal - Lablachère
Les Gîtes du Vignal, in Lablachère in het zuiden van de Ardèche, biedt verhuur van 2
comfortabele cottages voor 6-8 personen, met gratis toegang tot twee zwembaden.

www.lesgitesduvignal.com

+33 (0)4 75 36 66 66

Salymes
07230 Lablachère

Op de boerderij Font des Roches - Beaumont
In Zuid-Ardèche, ontdek een landelijke wereld in deze authentieke Cevenole boerderij.
Gebouwd in steen XVI eeuw, Mas de la Font des Roches heet u welkom in zijn huisje,
gelegen net onder de kastanje bos in het hart van deze biologische boerderij.

www.lafontdesroches.com

+33 (0)4 75 39 44 93

La Roche
07110 Beaumont

Op de boerderij Brison - Sanilhac
Liliane en Rabah heten u welkom in hun boerderij-gîtes met al hun dieren: geiten,
paarden, pluimvee... Het onroerend goed bestaat uit 21 ha weiland en bos.

www.ferme-debrison.com

+33 (0)4 75 39 29 64

La Ferme de Brison
07110 Largentière

+33 (0)6 40 33 11 92

Op de boerderij Mas les Cotes - Laurac en Vivarais
In het hartje van de Zuidelijke Ardèche, ontvangen wij u met open armen in onze nog
steeds bedrijvige en volledig gerestaureerde herenboerderij in het land van de Cévennes
in de Ardèche. Kom de duizend verschillende facetten van de Ardèche ontdekken vlakbij
de rivierengten van de Ardèche.

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

Camping Op de boerderij in Ardèche : Les Chadenèdes
De Chadenèdes, familie camping met zwembad, gelegen tussen de Vans en de Gorges
de l'Ardèche, biedt een uniek verblijf met de verhuur van tenten tipi!

www.camping-chadenedes.com

+33 (0)4 75 39 09 19

Les Chadenèdes
07120 Grospierres

+33 (0)6 81 33 85 02
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Le Bosquet, Huisjes op de boerderij in Aubenas - Ardèche
Groot park, honderdjarig bomen, beekjes, kapel, wijngaarden, boomgaarden, dieren ...
Dit is de prachtige omgeving die Le Bosquet biedt voor uw verblijf in de Ardèche, op 3 km
van Aubenas.

www.le-bosquet-ardeche.com

+33 (0)4 75 35 00 83

Le Bosquet
07200 Aubenas
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