
Verhuur van villa’s in de Ardèche

Le Clos d'Aubenas - Vakantievilla met zwembad

In de centrum van Aubenas, bieden wij een onafhankelijke villa voor 4/6 personen te huur 
voor uw vakantie in het zuiden van de Ardèche. Comfort en gezellige sfeer met 
zwembad, grote tuinen, 2 slaapkamers, woonkamer, ingerichte keuken.

www.leclosdaubenas.com

12 rue Albert Seibel
07200 Aubenas +33 (0)7 67 40 06 92

La Grange de Papy - Villa voor 8 personen - Vallon Pont d'Arc

La Grange de Papy, een moderne en comfortabele villa voor 8 personen, is ideaal 
gelegen aan de ingang van het dorp Vallon Pont d'Arc en op 4 km van de kloven van de 
Ardèche. Zwembad, airconditioning, 4 slaapkamers, 4 badkamers, ingerichte keuken.

www.grangedepapy.com

La Grange de Papy
07150 Vallon Pont d'Arc +33 (0)7 63 75 63 06

Vakantievilla's met zwembad: Domaine du Rocher Bleu | 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 bungalows met 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

Villa's Domaine des Garrigues - Grospierres

Domaine des Garrigues, vakantie villa's van 100 m2, is geschikt voor maximaal 16 
personen, met prive tuin, toegang tot vele vakantiedorp infrastructuur (zwembad, mini-
golf, tennis ...).

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

Hameau de Comps
07120 Grospierres

Les Clapas: Villa 4 personen | Berrias et Casteljau

Welkom in de tweelinggemeente Berrias et Casteljau in Zuid-Ardèche. Elisabeth en 
André ontvangen u in hun Vacation Villas te huur op het platteland vlakbij de rivier Le 
Chassezac en Bois de Païolive, op 10 km van Les Vans en 25km van Pont d'Arc.

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
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Villa's met zwembad Clos St Vincent - St Maurice d'Ibie

"Gîtes Clos Saint Vincent" biedt 2 huisjes voor 2/6 personen en een studio voor 2/3 
personen te huur, 15 minuten van Vallon Pont d'Arc, in het hart van de aard van de 
Ardèche.

www.gitesclosstvincent.com +33 (0)4 75 37 44 19

Gîtes Clos Saint Vincent
07170 Saint Maurice d'Ibie

Villa Mattheo'S - Huis met pisicine - Vals les Bains

Met "Villa Mattheo'S", in Vals les Bains in de Ardèche, verblijft u in ruime, volledig 
gerenoveerde huizen met zwembad en een prachtig uitzicht over 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

L'Oliveraie: Villa's met zwembad tussen Gard en Ardèche

In de buurt van Barjac tussen de Cevennen en de Ardèche, zult u genieten van elk 
seizoen van deze vredige plek waar alle vakantiewoningen zijn ontworpen om u zich 
thuis te laten voelen bij aankomst.

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

Mas Elise D. - Villa 8 pers. met zwembad | St Alban Auriolles

Mas Elise D. is een mooie onafhankelijke villa gelegen in St Alban Auriolles. Ontspannen 
en comfortabel verblijf in een mooi stenen huis met zwembad, tuin en boomgaard.

www.maselise-d.com +33 (0)4 75 38 64 34

5 montée de la Barnerie
07120 Saint Alban Auriolles

Domaine de la Graveyre - Jaujac

In Jaujac, in de buurt van Vals les Bains, bekend kuuroord, en Aubenas, hoofdstad van 
de zuidelijke Ardèche, bieden wij 2 Villas open voor de natuur, op een terrein van enkele 
hectares. Rust en stilte.

www.lagraveyre.com +33 (0)6 44 84 06 39

St Cirgues de Prades n° 307
07380 Jaujac
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Villa's Mas des Roches - Labastide de Virac

In de buurt van Vallon Pont d'Arc, in het kleine dorpje Labastide de Virac, verhuur van 
vrijstaande villa's, volledig uitgerust, met verwarmd zwembad.

www.masdesroches.com/be +33 (0)4 75 38 63 12

Le Mas des Roches
07150 Labastide de Virac
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