St. Julien le Montagnier
St. Julien le Montagnier
Chemin sous la roche
83560 Saint Julien le Montagnier
Tel:+ 31 (0)624740358
lachaumiere656@gmail.com
Lat: 43.690787
Long: 5.908374
Sandra en Rudy heten u van harte
welkom in St.Julien le Montagnier.
Het huis is geschikt voor 4/6
personen. Met Privé zwembad.
Te huur vanaf € 400 tot € 800 per
week voor maximaal 6 personen.
Indeling: woonkamer, keuken, 2
slaapkamers (4 bedden + een
bankbed voor 2 personen in de
woonkamer), badkamer
(ligbad,douche), toilet. wasmachine,
droger, vaatwasser en magnetron.
Het huisje staat op 2500m2 grond,
zwembad 8x4.5m, met terras, op het
terrein is mogelijkheid tot het
plaatsen van tenten als u bijvoorbeeld
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met kinderen komt.
Naturisten zijn van harte welkom, het
zwembad met de bijbehorende
terrassen zijn niet te zien door
anderen..
In overleg blijft het zwembad
werkelijk helemaal privé..
daarmee bedoelen wij dat ook wij
"naturisten" niet bij het zwembad
komen als u daar bent.. als u dat
wilt..
Maar natuurlijk vinden wij het geen
enkel probleem.. en erg leuk om het
zwembad met de terrassen te
delen..!
Wij wonen in een 2e huisje op het
terrein en bieden een Diner, Linnen,
Schoonmaak en...... Service.
Ja werkelijk alles..! is bespreekbaar..
U geeft bijvoorbeeld een dag van
tevoren aan dat u bij ons komt eten,
en geeft dan ook aan wat u niet kunt
mag of wilt eten.. een wens of

Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De
informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie
je fouten of heb je aanvullingen, help ons en geef het door op naturismegids.nl
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voorkeur kunnen wij zeker
waarderen!
Privé parkeerplaats voor meerdere
auto`s naast het huis, motoren
kunnen op eigen parkeerplaats voor
het huis worden geplaatst.
Het huis is door de ligging op een
terrein dat oploopt in terrassen niet
geschikt voor mensen die minder
goed ter been zijn!
Direct Contact..: Ons Tel.nr is
0031(0)624740358
@mail..: lachaumiere656@gmail.com
Algemeen
Aantal kamers: 3
Aantal eenheden met eigen sanitair: 1
Keuken
WIFI / internet
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Zwembad
Meer (geschikt om te zwemmen)
Rivier (geschikt om in te zwemmen)
Zee
Tennisbaan
Eten en drinken
Gezamenlijke maaltijden (één of meer
keren per week)
Diversen
Nederlands gesproken
Engels gesproken
Duits gesproken
Frans gesproken
Alleengaanden welkom
Huisdieren welkom
Geschikt voor kinderen
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