Welkom bij Domaine La Grangette!

In afwachting van onze website, stellen we onszelf en ons vakantiedomein graag aan u voor.
Sinds begin september hebben we Domaine La Grangette over genomen.
Samen met onze kindjes, Estelle (9j) en Améline (6j) en onze kat Doudou,
starten we een nieuw hoofdstuk in ons leven.
We willen heel graag een mooie plek creëren, waar het voor jong en minder jong aangenaam vertoeven is.
De komende maanden focussen we ons op het aanpassen en opfrissen van de 5 gîtes en onze tuin en
breiden we eveneens de speelfaciliteiten voor kinderen uit.
Onze gîtes werden, uit eerbetoon, naar onze grootouders genoemd:
Agnes, Nelly, Simone, Jean-Pierre August en Julienne.
Rustig gelegen in natuurgebied, maar toch dichtbij alle mogelijke voorzieningen,
op 6km van het dorpscentrum van Villasavary, op 13km van de stad Castelnaudary,
op 30km van het historische Carcassonne en op 70km van Toulouse.
Vlakbij de "Canal du Midi" en wijngebied "Malepère".
Zicht op de Montagne Noire langs de Noord-kant,
zicht op de Pyreneeën langs de Zuid-kant van ons huis.
De zee is op 1 uur rijden.
In elk seizoen is er voor jong en oud vanalles te beleven, sportief, culinair, cultureel, ...
In onze grote tuin kan je genieten van de mooie omgeving en het verkoelende zwembad.

Blijf ons zeker volgen op Instagram en Facebook voor de evolutie van de aanpassingswerken
in onze tuin en in de gîtes.

Wij hopen jullie binnenkort bij ons te mogen ontvangen !

Warme groeten,
Michael & Jessica, Estelle, Améline

Domaine La Grangette
Familie Lejeune-Demesmaeker
La Grangette
11150 Villasavary
France
+33 (0)6 75 12 96 81
info@domainelagrangette.fr
@domainelagrangette.fr
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Onze gîtes:
-

Op ons domein hebben we 5 gîtes,
telkens geschikt voor 4* personen (telkens 2 slaapkamers) + eventueel een baby
·
2 gîtes, Agnes en Simone, liggen op het gelijkvloers
·
1 gîte, Nelly, op de 1e verdieping
·
2 gîtes, Julienne en Jean-Pierre August, met de woonruimte en keuken op de begane vloer en de
badkamer en twee slaapkamers op de 1e verdieping.
-> Deze worden op dit moment volledig opgefrist, vanaf mei/juni 2022 zullen deze
klaar zijn.
* In gîte Jean-Pierre August, is er 1 2-p slaapkamer, en 1 3-p slaapkamer.

-

Alle gîtes hebben een eigen stukje tuin met eigen tuinmeubilair.

-

Ingerichte keuken met gasfornuis, (microgolf)oven, vaatwasser, koelkast met vriesvak en Nespresso
koffiezet.

-

Opgemaakte bedden worden standaard door ons voorzien, evenals een handdoekenpakket.

-

Badkamer met toilet en douche.

-

Babyvoorzieningen (babybedje, eetstoel, badje) stellen we graag gratis ter beschikking, gelieve dit
vooraf wel te vermelden.

-

Wasmachine staat ter beschikking.

Onze tuin:
-

We beschikken over een grote tuin met zwembad, ligbedden en stoelen zijn voorzien.
Zowel in de zon als in de schaduw kan je op elk moment van de dag het perfecte plekje uitzoeken.

-

Voor de kinderen werken we momenteel aan de plaatsing van een trampoline en speeltoestel. Deze
zullen tegen het voorjaar van 2022 klaar zijn.

Omgeving:
-

Gelegen in natuurgebied, tussen de zonnebloem -en graan velden, in het "Toscane van Frankrijk", tussen
de Montagne Noir en de Pyreneeën, zijn rust, natuur en stilte de trefwoorden. De adembenemende
verzichten zijn een extra troef.

-

De zee is op 1u rijden, de indrukwekkende cité van Carcassonne op 25min, het prachtige Toulouse ligt op
70km van ons domein, verschillende mooie dorpjes, wijndomeinen, natuurgebieden etc. omringen ons.

-

Tal van activiteiten in de omgeving zijn mogelijk, zowel cultureel als sportief, ook voor (kleine) kinderen is
er vanalles te beleven.

-

We zijn omringd door talrijke wandel -en fietsroutes voor zowel mountainbike als koersfiets.

-

In ons dorp Villasavary (op 6km) is een slager, bakker, kruidenier, apotheek, postkantoor en een
automaat voor geldafhaling.

-

Op 13km Castelnaudary met grote supermarkten, speciaalzaken, tankstation, restaurants etc.
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Extra diensten/faciliteiten:
-

Indien gewenst, verzorgen graag een ontbijtpakket, afgeleverd aan jullie gîte.
Of we brengen jullie dagelijks vers brood en patisserie, van bij onze warme bakker in het dorp.

-

De dag van aankomst kunnen we ook een huisbereide maaltijd voorzien, zodat jullie na een lange reis
onmiddellijk aan tafel kunnen. Verschillende mogelijkheden en prijzen hiervan stuur ik graag door eens
de reservatie definitief is.

-

Heb je nog andere wensen (boeket bloemen, champagne of een lokale Blanquette de Limoux, een
(verjaardags)taart, etc. …) , vraag het gerust, we kijken graag wat we kunnen doen.

Prijzen 2022:
Verblijf:
Prijzen
Per dag*
Per week
+ € 65 eindschoonmaak
Eindschoonmaak inbegrepen
1 januari – 31 maart
€ 90
€ 655
1 april – 1 juli
€ 110
€ 755
2 juli – 27 augustus**
€ 1 155
28 augustus – 30 september
€ 110
€ 755
1 oktober – 31 december
€ 90
€ 655
* Minimum 2 nachten, aankomst vanaf 16u, vertrek vóór 10u.
+ € 65 eindschoonmaak.
** Verblijf enkel per week, van zaterdag tot zaterdag, aankomst vanaf 16u, vertrek vóór 10u.
Eindschoonmaak inbegrepen.
Prijzen zijn steeds inclusief opgemaakte bedden en handdoekenpakket, elektriciteit -en
gasverbruik en exclusief verblijftaksen
Wij vragen ook een waarborg van € 250 per verblijf, dat zal worden terug gestort binnen 1 week
na verblijf indien de gîte in behoorlijke staat en zonder schade is.
Periode

Optioneel:
-

Ontbijtpakket:
€ 15/pp, kinderen van 4j tot 12j € 8/pp

-

Broodjesdienst, verrekend volgens bestelling

-

Huisbereide maaltijd op dag van aankomst, prijzen tussen € 10 en € 17 per persoon, afhankelijk van de
keuze.
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Foto’s:
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Gîte Agnes
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Gîte Nelly
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Gîte Simone
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Gîte Jean-Pierre August
… work in progress …
Momenteel zijn hier nog geen foto's van beschikbaar, aangezien we deze nog aan het opknappen zijn.
Maar om alvast een idee te geven van hoe het zal gaan worden, hierbij alvast een korte beschrijving:
Witte muren, met hier en daar een kleuraccent, houten trap en balken, oude "tomettes" vloer beneden,
houten vloer op de eerste verdieping.
Woonkamer met comfortabele zitbank en TV.
Een open keuken voorzien van alle comfort (fornuis, oven, koelkast met vriesvak, vaatwasser en Nespresso
koffiezet) en een eettafel met 4 zitplaatsen.
Boven bevinden zich de twee slaapkamers, 1 met een dubbel bed, en 1 met 2 1-persoons bedden.
Badkamer met douche en toilet.
Kortom, hedendaags comfort, gecombineerd met de charme en authenticiteit van vroeger.

Gîte Julienne
… work in progress …
Momenteel zijn hier nog geen foto's van beschikbaar, aangezien we deze nog aan het opknappen zijn.
Maar om alvast een idee te geven van hoe het zal gaan worden, hierbij alvast een korte beschrijving:
Witte muren, met hier en daar een kleuraccent, houten trap en balken, oude "tomettes" vloer beneden,
houten vloer op de eerste verdieping.
Een haardvuur in van de woonkamer met comfortabele zitbank en TV.
Een open keuken voorzien van alle comfort (fornuis, oven, koelkast met vriesvak, vaatwasser en Nespresso
koffiezet) en een eettafel met 5 zitplaatsen.
Boven bevinden zich de twee slaapkamers, 1 met een dubbel bed, en 1 met 3 1-persoons bedden.
Badkamer met douche en toilet.
Kortom, hedendaags comfort, gecombineerd met de charme en authenticiteit van vroeger.

DOMAINE LA GRANGETTE
La Grangette · 11150 Villasavary
France

info@domainelagrangette.fr
+33 (0)6 75 12 96 81

