Uw vakantiewoning ligt op het prachtige landgoed van kasteel "Le
Cazalères" dat dateert van 1890. Er is een Nederlandstalige
receptie.
Ligging:
Heerlijk rustig, op een 13 ha groot gedeeltelijk bebost domein. 1
km buiten het dorpje Daumazan-sur-Arize, dat voldoende winkels
telt (slager, bakker, superette, tabak- en souvenirshop, bank,
postkantoor, apotheek, ...).
Mooie wandel- en fietswegen vanaf het domein.
Faciliteiten:
Het kasteel beschikt over een restaurant met terras (geopend
van half mei tot half oktober), een bar, een kelderdisco (geopend
in juli/augustus) en een zaal met poolbiljart.
In juli en augustus kunt u dagelijks vers brood kopen op het
domein, zijn er meeneemmaaltijden te verkrijgen (frietjes en
dagschotels) en komt er 1 x per week een pizzaverkoper langs.
Tegen betaling:
Kinderbox: € 1 per dag.
Huisdieren zijn niet toegelaten (met uitzondering van de
huisdieren van de eigenaars van de villa's).
Sport en ontspanning:
Gratis:
 Mooi verwarmd openluchtzwembad met dubbele glijbaan (700
m2, geopend van begin mei tot eind oktober)
 Apart verwarmd kinderbad (40 m2)
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Ligstoelen en parasols aan het zwembad
2 tennisbanen: gratis tot 5/7 en vanaf 30/8
Beachvolleybalveld
Minigolf (borg van € 5 voor de minigolfsticks)
Petanquebaan
Tafeltennis (borg van € 5 voor het balletje en badje)
Trampoline
Speeltuin
Reuzenschaakbord in openlucht
Fitness.

Tegen betaling:
Wi-Fi toegang Gratis maximaal 2 users
Tennisbaan € 8,00 per baan per uur; alleen in de periode van 1
juli tot 26 augustus 2017
Opgemaakte bedden € 6,75 per bed
Wasmachine € 5,25 per keer
Wasdroger € 5,25 per keer
Toeristenbelasting € 0,30 per persoon per nacht (vanaf 18 jaar);
gehele jaar van toepassing
Animatie:
In juli/augustus wordt u gratis een gezellige Nederlandstalige
animatie aangeboden met bv.:
 Sportieve animatie: tornooien, waterspelen, wandelen,
speurtochten, aerobics,...
 Avondanimatie: spooktochten, minidisco, disco, playbackshow,
film op groot scherm...
Tegen betaling kunt u ook deelnemen aan gezellige
barbecueavonden met live muziek.
Kinderen:
Gratis Nederlandstalige miniclub in juli en augustus voor kinderen
van 4 tm 10 jaar, 5 dagen per week, in de voor- en namiddag.
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Uw vakantiewoning:
U verblijft huis nr. 43, de ligging hiervan vindt u op de
bijgevoegde plattegrond. Bij uw woning is één parkeerplaats.
Indien u met meer dan één auto komt, dan dienen deze op een
gratis centrale parkeerplaats te worden geparkeerd.
Inrichting huis:
Vloeroppervlakte ca. 130 m2
Begane grond
 woonkamer met zit- en eethoek, TV, stereo installatie, Dvdspeler, videorecorder en XBOX spelcomputer
 keukenwand met 4 kookplaten, volwaardige oven, inbouw
koelkast en diepvries, vaatwasmachine, Nespresso-apparaat en
gewoon koffiezetapparaat
 tweepersoons slaapkamer met dubbele boxspring matras
 bijkeuken met wasmachine, droogtrommel, stofzuiger en
magnetron
 badkamer met dubbele wastafel, ligbad, douche en toilet
 overdekt terras met 8-persoons eethoek, parasol, twee
ligbedden, zes extra stoelen en luxe allweather loungeset
Verdieping
 3 tweepersoons slaapkamers (waarvan 1 met eigen wastafel en
1 met dubbele boxspring matras);
 kinderbed standaard beschikbaar (wel zelf beddengoed
meenemen); ook is een kinderstoel aanwezig
 tweede toilet op overloop
 tweede douche op de overloop
 ingebouwde kast met extra stofzuiger, strijkplank, strijkijzer
en kinderrekje
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Inbegrepen:
Verbruik van water, gas en elektriciteit (van 28-10-17 t/m 243-18 geldt een toeslag van € 60 per week voor gas en
electriciteit)
Ter plaatse te betalen:
 Borgsom € 150; retour binnen 4 weken na vertrek indien geen
schade
 Toeristenbelasting: € 0,30 per nacht per persoon vanaf 13
jaar (juli en augustus)
 Verplichte eindschoonmaak: € 80
 Badlinnen € 6,75 per set
 Kinderbox € 1,25 per dag
 Bedlinnen € 4,50 per dag per huis
 Beddenopmaakservice bij aankomst € 6,50 per bed
 Keukenlinnen zelf mee te brengen
Telefoon:
In het huis is een telefoon aanwezig. U kunt deze gratis aan
laten sluiten, dit kunt u bij aankomst vragen bij de receptie. U
kunt dan rechtstreeks gebeld worden, alleen als U zelf wilt bellen
moet U hiervoor betalen. Het nummer waarop u bent te bereiken
is +33 5 33003043. Bellen kan naar binnen- en buitenland en de
kosten die hiervoor berekend worden zijn gewoon die van France
Telecom zonder toeslag.
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VEEL GESTELDE VRAGEN
Q: Mag er op het park worden gebarbecued?
A: Dat mag alleen met een elektrische barbecue. Het château
organiseert in het hoogseizoen elke week op woensdag een
barbecue.
Q: Zijn er ook supermarkten in de buurt?
A: Op 10 minuten lopen is er in het dorp (Daumazan),een kleine
supermarkt (ook zondagochtend open). Op 10 minuten rijden
(Les Bordes sur Arize) is een grote supermarkt die zelfs
verse vis heeft. In het hoogseizoen is elke morgen brood op
het park te koop.
Q: Zijn er verder nog winkels in de buurt?
A: In Daumazan zijn naast de supermarkt ook winkels zoals een
slager, bakker, tabac, post en een apotheek. In Montesquieu
(15 minuten rijden) is een breder winkelaanbod en kunt u ook
op diverse plaatsen geld trekken.
Q: Hoe is het weer doorgaans?
A: Meer uitgebreide informatie over het klimaat en het actuele
weer vindt u op onze site www.villa43.nl
Q: Is er een grote stad in de buurt?
A: Toulouse is de grootste stad in de buurt (45 min. tot hartje
stad), waar je heerlijk kunt winkelen en terrasjes kunt
pikken. De stad lijkt een beetje op Parijs, maar is veel
rustiger.
Q: Zijn huisdieren op het park toegestaan?
A: Huisdieren zijn op het park niet toegestaan.
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Q: Zijn er restaurants in de buurt?
A: In het dorp is een restaurant. In het hoogseizoen is het
restaurant van het château open en is er de mogelijkheid om
snacks te kopen. In de directe omgeving zijn meerdere leuke
restaurants op 10-20 min. rijden. Het château organiseert in
het hoogseizoen elke week op woensdag een barbecue en 1x
per week komt er een pizzabakker op het park langs.
Q: Wat is de voertaal op het park?
A: Op het park wordt meestal Nederlands gesproken. De
onderhoudsmedewerkers spreken Frans, maar het
management, de receptie en het animatieteam spreken
Nederlands. Verder zijn ook de gasten overwegend uit
Nederland en Vlaanderen afkomstig.

6

