Vakantiehuis (Gite) + Chambre d’hotes
“Le Peuch”
Le Peuch St. Sour (Dordogne)

Daar, waar de ochtenddauw als een zilveren sliert door het dal van de Vézère kringelt
en waar tienduizenden jaren geleden de Neanderthalers ronddoolden en hun rust vonden, is
er een paar eeuwen geleden een gehucht ontstaan.
Deze bevoorrechte bewoners zijn dagelijks getuige van een overdaad aan natuur,
bossen, heuvels, dalen en schone lucht. Zoals bijvoorbeeld het tjilpen van de vele vogels in
de vroege ochtend, de vlinders die zich te goed doen aan de nectar van de vlinderstruiken, de
heldere sterrenhemels en de avonden, waar de vleermuizen, met als achtergrondmuziek het
burlen van de herten (september/oktober), op jacht gaan naar insecten.
Een omgeving in het universum, die de oermens al heeft moeten ervaren als een
paradijs. Onderstaand ziet u een foto waarop de gite te zien is. Ons domaine bestaat uit een
Perigordijnse boerderij met bijgebouwen.

Wij hebben een schitterende vakantiewoning (165 m²) waarin authentieke elementen
bewaard zijn gebleven en recentelijk een chambre d’hotes gerealiseerd (50 m²)

De gite (het Vakantiehuis)
Hier vindt u een grote woon en eetkamer met o.a. TV (satelliet), DVD-speler,
internetaansluiting (WIFI), een badkamer met douche, toilet, haardroger en wastafel,
keuken met o.a. combi-magnetron en een Senseo; twee slaapruimtes, één met twee
éénpersoonsbedden en de ander met een groot tweepersoonsbed. De bedden zijn opgemaakt
bij aankomst.

De gehele gite is voorzien van centrale verwarming, zodat tijdens alle jaargetijden
het aangenaam verblijven is.
Omdat het complex zich op verschillende niveaus bevindt, moet er gebruik worden
gemaakt van een trap. Op het privé-terras treft u aan de ligstoelen, eettafel met stoelen en
barbecue. Hier geniet u van een panoramisch uitzicht over het dal van de Vézère.
Het geheel ademt rust en stilte uit en stress is hier een illusie.

Wilt u ook enige tijd tot deze bevoorrechte mensen behoren,
dan kunt u deze “gite” huren.
De prijzen (2009) gelden van zaterdag tot zaterdag en zijn inclusief:
–

–
–
–

Wekelijks:
Dekbedhoezen, onderlakens en kussenslopen.
Keukendoeken, theedoeken en vaatdoeken.
Baddoeken.
Gas, water, elektriciteit.
Toeristenbelasting.
Verwarmingskosten.
01 januari t/m 02 mei
02 mei t/m 30 mei
30 mei t/m 04 juli
04 juli t/m 05 september
05 september t/m 03 oktober
03 oktober t/m 31 december

€ 475
€ 520
€ 565
€ 750
€ 565
€ 475

Evt. ontbijt mogelijk.

Suite d’hotes (de gastenkamer)
Een luxe, ruime en stijlvol ingerichte kamer (35 m²), met eigen entree, 2 pers. bed (boxspring
met dekbed), LCD televisie met Nederlandse zenders, comfortabele zithoek, eethoek bij
openslaande deuren. Badkamer met douchecabine (massagedouche) toilet en wastafel.
Mogelijkheid om zelf koffie en thee te zetten (Senseo + waterkoker).

Inclusief:
- Baddoeken.
- Internet (WIFI).
- Centrale verwarming.
- Uitgebreid ontbijt.
- Electra en water.
- Toeristenbelasting.
Prijzen 2008 (voor 2 pers.):
€ 79 per nacht of € 420 per week
€ 85 per nacht of € 525 per week (juli en augustus)

Soms blijft het bij dromen..............
Voor verdere inlichtingen en/of boekingen kunt u terecht bij
John en Tosha Belgraver, Le Peuch St. Sour, 24620 Les Eyzies de Tayac
Tel.:Frankrijk:0033-(0)553466034, Mobiel:0033-(0)681005963,
E-mail: info@lepeuch.com, Website: http://www.lepeuch.com

