Praktisch en gezellig!
Montignac-sur-Vézère
Montignac-sur-Vézère is een gezellig plaatsje
waar alle basisvoorzieningen aanwezig zijn: postkantoor, banken, apotheek, (tand)artsen, twee
grote supermarkten, veel winkeltjes, restaurants en
cafeetjes. Op woensdag- en zaterdagmorgen is er
een lokale markt. Montignac is bekend geworden
door de ontdekking van de grotten van Lascaux.
Een leuke bezienswaardigheid tijdens uw verblijf!

Veelzijdige omgeving
Het schilderachtige stadje Montignac-sur-Vézère
ligt in de Périgord Noir, één van de vier districten
van de Dordogne. Het behoort tot de aantrekke-
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Ook leuk om te bezoeken!
In Les Cocquelicots is informatie aanwezig over

lijkste gebieden van Frankrijk met bossen, heuvels,

bezienswaardigheden in de directe omgeving.

rivieren, meertjes en zwemvijvers en daarnaast

Denk aan plaatsjes als Les Eyzies-de-Tajac, Souillac,

ontelbare grotten en indrukwekkende kastelen.

Rocamadour, Brive, de tuinen van d’Eyrignac en

Ook op sportief en cultureel gebied heeft de

natuurlijk de grotten van Lascaux.

Vakantiehuis

Les Coquelicots

omgeving u veel te bieden, denk aan prachtige
kanotochten, uitdagende golfbanen en oude
vestingen. Dichtbij Montignac ligt bovendien
één van de meest bezienswaardige stadjes van
Frankrijk: het Middeleeuwse Sarlat met authentieke
restaurantjes en gezellige terrassen.
Sarlat

La grande Filolie

Golf de la Marterie

Informatie en reserveringen
Luc ter Heide en Betsie Hollak,
Telefoon: 06-57339893
E-mail: lterheide27@gmail.com
Meer informatie: www.vakantie-dordogne.nl

Een fijne vakantie
op een schitterende
locatie in de Dordogne

Proef de Dordogne
in Les Coquelicots
Gelegen op een bosrijke heuvel, met een idyllisch
uitzicht op het prachtige landschap dat de Périgord
Noir te bieden heeft, ligt de sfeervolle vakantiewoning Les Coquelicots. De ruime veranda aan het
huis biedt u een adembenemend uitzicht op het
groene dal voor u en de bossen rondom.
Daar proeft u het meteen: de rust, ontspanning en
privacy die het huis te bieden heeft. Wilt u toch wat
drukte en gezelligheid opzoeken? De bungalow
bevindt zich op slechts drie minuten rijden van het
pittoreske stadje Montignac-sur-Vézère.
Inrichting: ruime woonkamer » badkamer
» drie slaapkamers » wasmachine » zespersoons eettafel » comfortabele zithoek » tv
» gratis WIFI » moderne keuken (koelkast,
vrieskastje, keramische kookplaat, oven, vaatwasmachine,

koffiezetapparaat,

pannen

en

bestek) » tuinset met zes stoelen » vier zit-/
ligstoelen » Weber-barbecue » garage.
Uitzicht vanaf de veranda

» Bungalow voor maximaal 6 personen
» Panoramisch uitzicht
» Veel privacy
» Wasmachine en vaatwasser
» Draadloos internet
» Tv met Nederlandse zenders
» Golfbanen, wandelroutes en kanovaren
» 1000 km vanaf Utrecht

www.vakantie-dordogne.nl

Montignac-sur-Vézère

