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Ambiance is een stijlvol kleine camping op de grens van de Limousin met de Berry,
zo'n 4 uur onder Parijs, ver van alle drukte aan de voet van het Centraal Massief.
Verhuur van vakantiehuisjes, safaritenten, lodge- en luxe bungalow- huurtenten.

Het chalet Forester
Houten vakantiehuisjes met een woonoppervlak van 30 m² en een overdekte veranda van 9 m².
Ze staan op een plaats van 300 m².

De vijfpersoons chalets kenden het afgelopen jaar hun vierde seizoen.
Zonder uitzondering waren de gasten enthousiast over het gezellige en praktische karakter van het chalet.
Vanaf het terras kom je door de glazen schuifdeuren in de zitkamer met
open keuken. Daar is de toegang tot de twee slaapkamers, de badkamer
met douche en wastafel, en het aparte toilet.
De keuken is volledig ingericht met vierpits gasstel, serviesgoed, een
koffiezetapparaat, de koelkast met vriesvak, etc.
In de ene slaapkamer staat een tweepersoons bed. In de andere
slaapkamer staat een stapelbed en een éénpersoons bed, dat plaats kan
maken voor het kinderledikant. Per slaapplaats is er een hoofdkussen
en een dekbed van 140 x 200 cm. Ook voor het kinderledikantje is er een
dekbed.
Een Forester is dubbel geisoleerd, waardoor het binnen heerlijk koel blijft, ook wanneer het buiten lekker
warm is. Alles is er, het enige wat je hoeft mee te nemen zijn je persoonlijke spullen.
Vanaf ‘t terras heb je ruim zicht. Vanaf de eerste minuut kunnen de kinderen veilig buitenspelen.

Ambiance TAGS Ambiance

Frankrijk vakantiehuis wifi Frankrijk vakantiehuis kleinschalig Frankrijk vakantiehuis camping Frankrijk tent huren kindvriendelijk Frankrijk tent huren zwembad
Frankrijk safaritent zwembad Frankrijk safaritent wifi Frankrijk safaritent kleinschalig Frankrijk lodgetent kleine camping Frankrijk lodgetent kindvriendelijk
Frankrijk huurtent kleine camping Frankrijk huurtent kindvriendelijk Frankrijk huurtent zwembad vacances de charme dordogne limousin vallee vauvre
zuid midden auvergne limoges parijs morvan glamping ambiance de france www.huurtent.fr www.suntent.eu www.zomer.fr www.safaritent.fr
La reproduction des textes, plans et photos est interdite. AMBIANCE se réserve le droit de modifier la conception de ses produits et décline
toute responsabilité de la brochure. Les dimensions que nous indiquons sont approximatives. Photos non contractuelles.

vakantiehuis camping 7ld - 5a

