Maison Forestière
delingen maken; wandelroutes zijn beschikbaar.
Ook kun je hier geweldig fietsen.
U kunt daarvoor ook bij het office de toerisme in
Privas terecht.

Dit prachtige huis, slechts 7 km van Privas, werd
in 1820 als Maison Forestière gebouwd. Het huis
wordt omringd door bos en
kijkt uit op groene heuvels.
Om het huis heen is een
grote tuin waar je in de zon of
schaduw heerlijk kunt zitten.
Hier verzorgen wij chambres
en tables d’hôtes. Als het lekker weer is worden
ontbijt en/of diner buiten geserveerd. Het huis
heeft vier gastenkamers, een eetkamer en een
salon.

Contact
Adres

Telefoon : +33 475 641 878 (vanuit Nederland)
0 475 641 878 (vanuit Frankrijk)

De kamers
De gastenkamers bevinden zich op de eerste
verdieping, twee aan de voorzijde en twee aan
de achterzijde. De kamers zijn
ingericht in oorspronkelijke stijl en
zijn erg ruim (35 tot 45 m²). Iedere
kamer heeft een douche en toilet.
Iedere kamer heeft een
eigen kleurstelling. Alle
kamers hebben een 2persoonsbed
(1.60
x
2.00). Alleen de oranje en
gele kamer hebben een extra 1-persoonsbed.
Op verzoek kunnen er bedden worden
bijgeplaatst. De kamers zijn van handdoeken
voorzien. Vanwege de rust zijn er geen radio en
televisie aanwezig. Wilt u toch T.V. kijken dan
kunt u in de woonkamer terecht.

Michelle's keuken
's Morgens wordt er een Frans ontbijt geserveerd
met croissants, stokbrood en huisgemaakte jam
met koffie, thee of chocolat chaude. Soms wordt
er nog gekookt.

: Maison Forestière
Chemin de Beauly
07000 St Priest
France

De omgeving
Maison
Forestière
ligt
in
het
prachtige
natuurgebied Parc des Monts d’Ardèche. Het
landschap is zeer gevarieerd: heuvels, bossen,
water, pittoreske dorpjes en niet te vergeten een
schitterend vergezicht op de Alpen. Maison
Forestière ligt vlakbij Privas, de hoofdstad van de
Ardèche. Alle voorzieningen zijn hier aanwezig,
inclusief theater, bioscoop en zwembad. Iedere
woensdag- en zaterdagochtend is er markt en de
vlooienmarkt kunt u er iedere eerste zondag van
de maand bezoeken.

Email

: info@maisonforestiere.nl

WWW

: www.maisonforestiere.nl

Routebeschrijving
U neemt de A7 (route du Soleil) richting
Marseille. Na Valence neemt u de afslag Privas
en Le Pouzin. Volg de borden Aubenas (D104). U
rijdt door Privas richting Aubenas.
Na het benzinestation Agip neemt u de 2de weg
rechts, richting Lay. Boven bij het kruispunt
linksaf en aan uw linkerkant vindt u Maison
Forestière.
Bonne Route!

De Ardèche kent tal van plekken die een bezoek
waard zijn. Bijvoorbeeld het stadje Aubenas, de
Gerbier de Jonc vanwaar de Loire ontspringt,
het zéér bijzondere Bois de Païolive, Vallon Pont
d’Arc aan het begin van de Gorge de l’Ardèche
waar je kunt kajakken, of het prachtige middeleeuwse dorpje Voquë. Heeft u interesse in grotten, opgravingen of musea dan bent u op de
juiste plaats. Ik zal u graag adviseren.
Vanuit Maison Forestière kunt u prachtige wan-

