-LOCATION DE VACANCES**********

BRETAGNE CÔTE D'ÉMERAUDE
Site: http://www.location-gites.com/

E-mail: thierry.chretien@laposte.net

Maison van Stad - 4 personen
Wij stellen u een verhuren (Onderdak van Frankrijk) voor, aan 450Km ten westen van de hoofdstad Paris(4 uren in auto
door de autoweg Parijs Brest), in een zeer toeristengebied LA BRETAGNE. Het verhuren wordt tussen Heilig Malo en Heilig
Brieuc geplaatst.
Nous bezitten 5 onderdak plattelands ingedeeld van twee tot drie aren door Onderdak van Frankrijk aan Heilig-Alban, een
klein huis van stad aan Pléneuf-Val-André, een appartement aan Erquy.
- A Pléneuf-Val-André, klein huis van stad zonder terrein maar in vol
stadscentrum.
- de Werktekening: verblijf 30 m2, hoek keuken, 2 kamers, wasruimte en
wc.
- de Installaties: 1 bedden dubbel, 2 eenvoudige bedden, diepvriezer,
oven, oven microgolf, vaatwasmachines, lave-linge, televisie, verwarming.

- Entre Heilig Malo en Heilig Brieuc, Penthièvre Kust van Smaragd
breiden zijn uitgebreide afzonderlijke stranden van zacht het zand
en eind içi uit en daar van kliffen, rotsen, granietkapen, van kliffen
abrutes die de zon gekleurd, volgens het uur, van roos, van grijs.
- Le Penthièvre - Kust van Smaragd is het eveneens de historische
rijkdom van zijn cultureel en architecturaal erfdeel. De beschermde
plaatsen zijn talrijk: kapen, natuurreservaten ornithlogique, myticoles
zones,

wilde

domeinbossen,

Landes.

Zij

beschermen

een

gevarieerde flora en een fauna.
- Les zijn de kastelen, de kapellen, de feodale vestingen, de
abdijen, enz... open voor het bezoek en zullen u in de tijd laten
reizen.

- Pléneuf-Val-André biedt aan zijn bezoekers zijn drie gezichten

Tarieven
- Zeer hoogseizoen
- Hoogseizoen
- Seizoen
- Mei-juni-september.
- Andere schoolvakanties
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aan: die van de zeebadplaats aan de mooie stranden, die van zijn
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kleine traditionele haven van Dahouët maar ook van zijn
verlevendigd centrum. Een verscheidenheid die de geest zelf van
Bretagne. weergeeft
- traditioneel Port van visserij, hoofdstad van de Schelp
saint-jacques, Erquy stelt u zeven stranden van roze grès, duin en
Landes voor wild.
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Verhuren van het onderdak het heel jaar
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