
T E  H U U R  -   F O R  R E N T  -  A  L O U E R

Luxe tien persoons villa’s in het hart van de Provence, 
Frankrijk. Elke villa beschikt over 5 slaapkamers met prive 
badkamer, grote verwarmde zwembaden, speeltuinen en 
terrassen met spectaculaire uitzichten. De ideale basis voor 
een vijf- sterren vakantie!

Luxurious Villas accomodating up to ten guests, in the middle  
of the Provence, France. Each villa features 5 bedrooms with  

private bathroom, heated swimming pool, playground and terrace  
with spectaculair views. Your five-star holiday starts here!

Nos luxueuses villas peuvent accueillir jusqu’à 10 invités, au 
coeur de La Provence française. Chaque villa possède cinq 

chambres en suite, une piscine chauffée, terrains de jeu et terrasses 
avec vues imprenables. Vos vacances 5 étoiles commencent ici !
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In het authentieke Provençaalse 
dorp Lorgues op slechts 1,5 
kilometer afstand, vindt u een 
bakker, slager, visboer, diverse 
supermarkten, terrassen en 
restaurants. Lorgues staat 
bekend om zijn dinsdagmarkt, de 
grootste Provençaalse markt in 
de Provence. Liefhebbers kunnen 
terecht bij een van de talloze 
wijnchateaux in de omgeving.

Toeren langs eindeloze lavendelvelden en wijngaarden, pauze houden naast 
een mooie dorpsfontein en al trappend genieten van een heerlijk Provençaals 
zonnetje… Ontdek de 2000km lange fietsroute E8, op een steenworp afstand van 
jouw vakantievilla.

Van de stranden van Frejus, Sainte 
Maxime en Saint Tropez met haar 
gerenomeerde Beach Clubs tot de 
overweldigende Gorges du Verdon; 
allen op circa 25 tot 40 min rijden.

Shoppen in Nice, Cannes, Toulon/
Hyères, Monaco en Aix-en-provence; 
binnen het uur te bereiken. 

Kanovaren op de Argens; de 
stroming is licht en de planten- 
groei weelderig; 5 minuten rijden  
en het avontuur begint

Op 4 minuten rijden bevindt 
zich een van de betere 
klimparken en er zijn 
oneindige mogelijkheden  
voor de mountainbiker.

Bienvenue

Découvrir  lesGorges      du Verdon



info@villa-ladouceprovence.nl
www.villa-ladouceprovence.nl    
0031 6 28 13 24 75


