Gite n °1060 - La Villa du Trou Bayard
ESTAIRESLe Trou BayardLe Nord
Vrijstaand huisje voor 14 personen in het hart van Vlaanderen!
Een rustige en groene omgeving in het hart van het Vlaamse platteland in een mooi huis in de jaren 1970.
Het grote park van 6000 m² is beschikbaar en kunt u om weg te komen voor een weekend of een vakantietijd
in het noorden van Frankrijk.gratis aankomstdag. Cottage 243 m². Park van 6000 m² met een groot terras en
meubilair. Op het gelijkvloers: grote inkomhal, grote woon-/ eetkamer, keuken (vaatwasser, inductie platen
en grillplaat, 2 koelkasten, diepvries, magnetron, oven, broodrooster), 1 slaapkamer (1-pers. bed 160 x 190),
badkamer met douche, wastafel en WC geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Boven: 5 slaapkamers
(2 kamers met 1 van 180 x 200 en 2 kamers van 140 x 200), 1 familiekamer met mezzanine (1 bed 160 x
200 en 2 bedden van 90 x 200, 2 badkamer (douche, wastafel, WC), 1 woonkamer.) Cottage baby. Lakens
en linnengoed beschikbaar. Wasmachine en droger. Gratis WiFi. Stookolie, lasten inbegrepen. Opvang voor
fietsen. Ingesloten, tuinmeubilair, barbecue.
- 4 sterren - 14 - Aantal kamers : 6 kamers - 243m²
- Huisdieren verboden
- Toerisme en handicap
50.65955700 2.74654300
Le portail se situe entre le 105 et le 103 bis rue du Trou Bayard, 59940 ESAIRES
1060-2018-299
België: 30.0 km. : 2.0 km. : 12.0 km. Rijsel: 27.0 km. Louvre Lens: 27.0 km. Val Joly: 144.0 km. Openbaar vervoer: 20.0 km.
Open haard - Baby vriendelijk - Wasmachine - Vaatwasser - Magnetron - Droger - TV - Omheinde tuin - Lakens voorzien - Vrije aankomstdag - Linnengoed
voorzien - Kinderbed - Internet -

Tarieven Geldig de 03/07/2022 - 11:20
1200.00 €

Vacances scolaires et fériés : van 1357.00 in 1500.00 (2 nachten) - van 1586.00 in 1700.00 (3 nachten) - van 1614.00 in 1700.00 (4
nachten) - van 2014.00 in 2100.00 (5 nachten) - van 2057.00 in 2100.00 (6 nachten) - 2100.00 (7 nachten)
van 02/07/2022 tot 08/07/2022 van 20/08/2022 tot 26/08/2022 van 22/10/2022 tot 11/11/2022

Haute saison : van 1500.00 in 1800.00 (2 nachten) - van 1700.00 in 1800.00 (3 nachten) - van 1700.00 in 1800.00 (4 nachten) - 2100.00 (5
nachten) - 2100.00 (6 nachten) - 2100.00 (7 nachten)
van 09/07/2022 tot 19/08/2022 van 17/12/2022 tot 06/01/2023

Moyenne saison : 1300.00 (2 nachten) - 1500.00 (3 nachten) - 1500.00 (4 nachten) - 1800.00 (5 nachten) - 1800.00 (6 nachten) - 1800.00 (7
nachten)
van 27/08/2022 tot 23/09/2022

Basse saison : van 1300.00 in 1443.00 (2 nachten) - van 1500.00 in 1614.00 (3 nachten) - van 1500.00 in 1586.00 (4 nachten) - van 1800.00
in 1886.00 (5 nachten) - van 1800.00 in 1843.00 (6 nachten) - 1800.00 (7 nachten)
van 24/09/2022 tot 21/10/2022 van 12/11/2022 tot 16/12/2022

Package vissen/week : gratis
Forfait linge de maison : gratis
Linge de toilette / personne : gratis
GITES DE FRANCE SERVICES NORD
359 boulevard Hoover
BP 1210
59013 LILLE CEDEX
03.20.14.93.93
https://www.gites-de-france-nord.fr/

1 : Salon - Benedenverdieping
Oppervlakte 40.91 m²

2 : Cuisine - Benedenverdieping
Oppervlakte 20.76 m²

3 : Hall - Benedenverdieping
Oppervlakte 16.14 m²

4 : Couloir - Benedenverdieping
Oppervlakte 4.35 m²

5 : Chambre - Benedenverdieping
Chambre avec salle d'eau adaptée au personnes à mobilité réduite
Oppervlakte 13.24 m²
bed van 140 cm : 1

6 : Salle d'eau - Benedenverdieping
Oppervlakte 9.69 m²
heeft een toilet
beschikt over een douche

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Oppervlakte 4.33 m²
heeft een toilet
beschikt over een douche

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Oppervlakte 10.05 m²
heeft een toilet
beschikt over een douche

9 : Hall - Niveau 1
Oppervlakte 23.21 m²

10 : Chambre - Niveau 1
Oppervlakte 18.47 m²
bed van 160 cm : 1

11 : Chambre - Niveau 1
Oppervlakte 18.80 m²
bed van 160 cm : 1

12 : Chambre - Niveau 1
Oppervlakte 10.79 m²
bed van 160 cm : 1

13 : Chambre familiale - Niveau 1
Oppervlakte 32.98 m²
bed van 90 cm : 2
bed van 160 cm : 1

14 : Chambre - Niveau 1
Oppervlakte 10.82 m²
bed van 160 cm : 1

