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Asunnot Paradou Provencen maaseudulla kesä 2017. 
 
Sisä-Provencen kohde pienen Paradoun kylän lähellä Alpilles’n pitsivuorien kupeessa. 

Talojen lähistössä monta kaunista provencelaista kylää ja lisäksi Camarguen luonnonpuisto 

sekä Arles’n historiallinen pienkaupunki. 

 

Hyvä kohde luonnosta nauttiville ja retkeileville ihmisille. Alueella on runsaasti myös 

historiaa, kuten upea keskiaikainen Baux de Provencen kylä.  

 

 
 

 

Käytössäsi piha-alueen yhteinen uima-allas. Uima-altaan koko on 7 x 14 m. Lisäksi pieni 

lasten polskutteluallas. Allas pidetään auki 9 – 19h (20h) säistä riippuen 1.5 – 15.9.2016.  

 

 
 

 

Etäisyyksiä: 

- Marseillen lentokenttä 63 km 

- Avignon rautatieasema 32 km 

- Nizzan lentokenttä 234 km 

 

Harrasteita, nähtävyyksiä ja retkiä:. 

- Alueella useita hyviä ulkoilureittejä jalan tai pyöräillen. 

- Arles’n kaupunki 16 km: historiaa, taidetta, pienkaupunkia, Van Gogh ja 

roomalaisareena 

- Marseille: Ranskan vanhin kaupunki jonka itälaidassa luonnonpuisto ja uimarannat. 
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- Baux de Provence, keskiaikainen kylä ja linnoitus, upea maisemat sekä kivistöön 

rakennettu ainutlaatuinen luolasto, jossa esitetään ranskalaista taidetta multimedialla, 

ns. kuvakatedraali. 

- Camarguen luonnonpuistoalue, flamingot, ratsastusretkiä, valkoiset hevoset, härkiä, 

lintupuistoja. 

- Salin de Giraud; suolaviljelmät ja riisimuseo 

- Le Pont du Gard; roomalaisten akvadukti ja sen yhteyteen rakennettu museo  

- Saint Remy de Provence: alueen taiteen ja taidegallerioiden kaupunki 

- Martigues, Provencen venetsialaiskaupunki kanaaleineen 

- Aix en Provence; romanttinen provencelainen kaupunki joka on kuuluisa 

yliopistostaan, kahvilaterasseista, Cezannesta sekä elävistä toreistaan. 

- Eguieres, Senas, Salon de provence ja Pertuis: lähialueen pienkaupunkeja 

provencelaisin maustein 

- Rhonen viinialue ja viinitilavierailut 

 

  
 

 

VUOKRATTAVAT ASUNTOTYYPIT 

Vuokraviikon aloituspäivä voi vapaasti valita ellei hinnastossa toisin mainta. Asunnon saa 

käyttöön klo 16-20 ja se luovutetaan lähtöaamuna klo 10 mennessä. Jos saapuminen on tämän 

ajan ulkopuolella, tulee siitä sopia vastaanoton kanssa erikseen.Vastaanotto on avoinna joka 

päivä klo 8-12 ja 16-20. Kohteeseen voi tuoda pienen kiltin lemmikkieläimen.  

 

KAKSIO 24K (K1) (1- 2 henkeä).  

Asunnon pinta-ala 35 m2. Olohuone / keittiö,  1 x makuuhuone. 1 x kph ja wc.  

 

KAKSIO YLÄKERRALLA TAI PIENKOLMIO 26X/36 (K1) (1 – 4 henkeä).  

Asunnon pinta-ala noin 40 m2. Olohuone / keittiö, 2  x makuuhuone parivuoteella. Kaksio + 

yläkerta ratkaisussa on toinen makuuhuoneista tässä lisäkerroksessa, jolloin vuoteet saattavat 

olla myös kerrossängyt.1 x kph ja wc.  

 

4 HUONETTA 48/48Z (RQ) (1 – 6 henkeä).  

Koko noin 75 m2 . Olohuone /  keittiö, Yhteensä 3 x makuuhuone parivuoteella. 2 x kph ja 

wc. Toisinaan parviratkaisu, jolloin yksi makuuhuoneista on parvella. 
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Vuokrahinnat  € / erillistalo / viikko ko. ajanjaksolla 

Viivy pitkään! 3 viikkoa 2 hinnalla (edullisin tarjotaan) tai -40 % vähintään 4 viikon 

vuokrauksesta. Voimassa ajalla 4.2. - 8.7. ja 19.8. - 4.11.2017. 

 

Varaa ajoissa! Saat asunnon hinnasta -15 %  kun varaat viimeistään 17.3.2017. Majoituksen 

oltava vähintään 1 viikko aikavälillä 29.4. - 15.7. tai 26.8. - 4.11.2017.  

 

Tarjoukset  koskevat  ainoastaan majoitusta, ei lisäpalveluja. Tarjouksia ei voi yhdistää. 

  

(a)= asunnot vuokrattavissa ainoastaan la-la. 

ASUNTO       24           26X/36       48/48Z     

4/2-4/3      199          255          301       

4/3-1/4      184          214          270       

1/4-29/4 311 398 474 

29/4-27/5 352 434 495 

27/5-10/6 428 525 597 

10/6-24/6 474 597 668 

24/6-1/7 566 694 796 

1/7-8/7 673 842 969 

8/7-15/7 770 959 1 102 

15/7-29/7 (a) 806 1 010 1 158 

29/7-5/8 (a) 918 1 153 1 321 

5/8-12/8 (a) 995 1 250 1 443 

12/8-19/8 (a) 918 1 153 1 321 

19/8-26/8 (a) 750 933 1 081 

26/8-9/9 (a) 474 587 663 

9/9-16/9 (a) 383 474 541 

16/9-23/9 (a) 316 393 444 

23/9-7/10 286 352 403 

7/10-14/10 260 321 362 

14/10-21/10 265 337 383 

21/10-4/11 291 372 423 
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Kohteeseen saatavilla lisämaksusta (tilaukset ja maksut ennakkoon): 
 

Sänkyjen petaus  30 35 40 

Loppusiivous 35 49 59 

Petaus-siivous 55 74 89 

Lemmikkimaksu  7 €/yö ; 39 €/viikko 

 

Lisätilaukset tulee tehdä asuntovarauksen yhteydessä, muussa tapauksessa lisätään 

palvelupalkkio 24 € / lisätilaus.  

 

 
 

 

Asunnon vuokran hintaan sisältyy/varustelu: 

- Vastaanotto asukkaita varten, auki osan päivästä 

- Yhteinen uima-allas 

- Petankkikenttä 

- Pyörävuokrauksen mahdollisuus 

- Lasten leikkialue, pingispöytä 

- Vastaanotosta saatavilla seurapelejä ja esim. petanque-palloja lainaan 

- Oma pieni piha tai parveke 

- Parkkipaikka 

- Henkilömäärän mukaiset vuoteet  

- Liinavaatteet (lakanat ja pyyhkeet) 

- keittiö, varusteltu asukasluvun mukaan 

- Astianpesukone, keraaminen liesitaso, mikroaaltouuni/uuni-yhdistelmä, jääkaappi, 

kahvinkeitin 

- TV  

- Huom! kaksi asuntoa on inva-varusteltu. Ilmoita jos tarvitset erikoisasunnon. 

 

Hintaan ei sisälly: 

- Paikallinen oleskeluvero maksetaan paikan päällä. Noin 1,20 € / hlö  /yö (ei alle 13-

vuotiailta).  

- Takuumaksu 300 €, maksetaan paikan päällä. Summa palautetaan oleskelun jälkeen. 

- Haluttaessa lakanoiden petaus sänkyihin valmiiksi (tilataan ja maksetaan varauksen 

yhteydessä. kts taulukko). 

- Syöttötuoli ja pinnasänky viikoksi 25 € (tilataan etukäteen, maksu paikan päällä) 
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- Leipäpalvelu, pesula (maksu paikan päällä) 

- Wifi-yhteys useimmissa asunnoissa 19,90 € / viikko / 1 laite, 24,90 € / viikko / 3 

laitetta (maksu paikan päällä) 

- Kohteeseen saada tuoda pienen kiltin lemmikkieläimen 7 € / yö, 39 € / viikko (maksu 

etukäteen)  

- Paikan päällä käy maksuvälineinä: Visa, Eurocard ja Mastercard 

- Vuokra- ja lisäpalveluhinnat ovat vuodelle 2017. Pidätämme oikeuden niiden muuttumiseen. 

 

Vuokrauksen yhteydessä ilmoita: 

- asukkaiden määrä ja nimet 

- mukana olevien lasten iät 

- takuusumman antavan henkilön nimi 

 

 
 

Maksuehdot 

Varausmaksu on 20 % kokonaisvuokrasta. Varausmaksu maksetaan tilauksen yhteydessä.  

Loppuosa maksetaan 40 päivää ennen vuokrauksen alkua. Jos vuokrajakson alkuun on 

vähemmän kuin 40 päivää, suoritetaan koko vuokrasumma heti. Varausmaksuun lisätään 

palvelupalkkiomme 24 € / hlö. Vuokrakohteen vaihto ja vuokra-ajan muutos katsotaan aina 

peruutukseksi. Jos vuokrakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, ei 

asiakkaalla ole oikeutta vuokran palautukseen. 

 

Peruutusehdot: 

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi silloin kun tieto siitä on tullut toimistoomme. Toimistoajan 

ulkopuolella, sähköpostilla lähetetty peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana 

toimistopäivänä. Sähköpostin perilletulon asiakkaan tulee varmistaa joko odottamalla 

vahvistusviestiä tai soittamalla. 

a) jos peruutus tehdään viimeistään 39 päivää ennen vuokrauksen alkua, pidätämme kuluina 

10 % kokonaisvuokrasta, kuitenkin vähintään 100 € / erillistalon vuokraus ja 50 € / asunnon 

vuokraus.  

b) jos peruutus tehdään 38 - 27 päivää ennen vuokrauksen alkua veloitamme 35 % 

kokonaisvuokrasta, kuitenkin vähintään 100 € / erillistalon vuokraus ja 50 € / asunnon 

vuokraus.  

c) jos peruutus tehdään 26 – 15 päivää ennen vuokrauksen alkua veloitamme 85 % 

kokonaisvuokrasta, 

d) jos peruutus tehdään 14 päivää ennen vuokrauksen alkua tai myöhemmin, kulut ovat 100 % 

eikä maksuja hyvitetä. 

Maksettuja palvelupalkkiota ei palauteta missään peruutuksen vaihtoehdossa.   
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Tärkeää huomioitavaa / dokumentit 

Kun loppumaksu näkyy tilillämme, lähetämme dokumentit noin 4 viikkoa ennen vuokrajakson 

alkua. Mukana tulevassa voucherissa (vuokratosite) on yhteystiedot, loma-asunnon osoite ja ajo-

ohje / kartta kohteeseen. Taloon sisään kirjautumisen yhteydessä tarkista vuokratun kohteen 

kunto. Huomauta mahdollisesta virheestä välittömästi paikan päällä, jotta se saadaan korjattua. 

Esitteen tiedot perustuvat talojen omistajan antamiin tietoihin.  

 

Vuokrauksen päättyessä luovuta avain vastaanottoon. Asiakas on vastuussa kohteessa 

aiheuttamistaan vahingoista. Ilmoitathan vahingosta heti paikan päällä mahdollista korvausta 

varten. Vahinkojen korvaus voidaan pidättää takuusummasta.  Asiakkaan tulee siivota 

vuokraamansa kohde, ellei ole tilannut sille loppusiivousta paikan päällä. Tilattuun 

loppusiivoukseen ei kuulu astioidenpesu eikä roskien poisvienti huoneistosta. Myös 

kylpyhuoneiden roskat sekä ulkogrilli ja takka tulee itse siivota pois ennen loma-asunnosta 

luopumista.  

 

 
 

 

Päivitys 22.11.2016 OK  Kuvat Laurenzo Salemi ja Pamplemousse Oy. 

Pidätämme oikeuden tämän esitteen tietojen muuttumiseen. 
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