
Vakantiedorpen in de Ardèche

Vakantiedorp L'Oliveraie - Tussen Gard en de Ardèche Sud

De Oliveraie, een rustige plek tussen de Cevennen en de Ardèche, in de buurt van 
Barjac. Woningen en chalets uitgerust voor uw comfort, te huur bij elk seizoen. U zult 
genieten van activiteiten op het terrein en diensten voor kinderen en volwassenen.

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

Huurwoningen in vakantiedorp Het Courbier

Bij de samenloop van 3 rivieren, vlakbij de gorges van de Ardèche, bieden wij u op een 
bosrijk landbouwbedrijf van 8 hectare, 12 gîtes, door Gîtes de France bekroond met 3 
korenaren. Hier vindt u een weelderige vegetatie van eiken en buksbomen....

www.lesgitesducourbier.com +33 (0)6 82 24 96 75

Courbier
07120 Ruoms +33 (0)6 03 23 56 03

Rev'ô Thijol Vacances : Saint Alban Auriolles

20 comfortabele houten chalets voor een vakantie in het Zuid-Ardèche met familie en 
vrienden. Een oase van rust waar de zachtheid en de rust van het leven op het platteland 
samenvloeien met de ontdekking van de magische plekken van onze mooie Ardèche.

www.revothijol-vacances.com

375 route de Ruoms
07120 Saint Alban Auriolles +33 (0)6 83 00 41 93

Vakantiedorp Domaine de Serre Long - Saint Maurice d'Ibie

Het domaine de Serre-Long, omringd door bossen, op een afgelegen plek midden in de 
natuur, is bereikbaar via een smal weggetje van ongeveer 2 km. Het domein biedt een 
twintigtal gîtes in voormalige agrarische gebouwen waarvan het oudste dateert uit de 16e 
eeuw.

www.domaine-serre-long.com +33 (0)4 75 94 84 90

Vallée de l'Ibie 
07170 Saint Maurice d'Ibie

Vakantie Campanes - St Alban Auriolles

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
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Vakantiedorp Domaine des Garrigues - Grospierres

Een gîtes-dorpje, gelegen in de kleine gemeente Grospierres, op 10 minuten van Vallon 
Pont d`Arc en Ruoms, met panoramisch uitzicht op de Cevennen in de Gard, de bergen 
van de Ardèche en het massief van Le Coiron...

www.domainedesgarrigues.com +33 (0)4 75 39 90 75

Hameau de Comps
07120 Grospierres

Vakantiedorp Le Moulin - Vallon Pont d'Arc

Vakantiedorp Le Moulin. Gelegen halverwege tussen het centrum van Vallon Pont d'Arc 
en de rivier, bieden deze aanpalende huizen een prachtig zicht op het begin van de 
Rivierengten van de Ardèche, vlak bij de beroemde Pont d'Arc...

www.le-moulin.com/nl/ +33 (0)4 75 88 15 30

163 rue du Moulin à vent
07150 Vallon Pont d'Arc

Domaine d'Augnac: Vakantiedorp met 2 zwembaden - Rosières

Op een uitgestrekt landgoed tussen wijngaarden, olijfbomen en dennenbossen, 18 
onafhankelijke verhuur van 4 tot 8 personen, 2 zwembaden, 1 waterglijbaan, visvijver, 
speelplaats, speelkamer, trampoline, tennisbaan, MTB-lening.

www.domaine-augnac.com/nl/ +33 (0)4 75 89 29 38

210 chemin de Mondafone
07260 Rosières

Vakantiedorp Villa Mattheo'S - Vals les Bains

Nathalie en Raphaël hebben voor u een hartelijke en aangename ontvangst in petto 
tijdens uw komend verblijf in de Ardèche. Bij het kuuroord Vals les Bains, in een 
aangename en rustig ambiance waar u kunt genieten van een schitterend panorama.

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
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