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MAALAISTALO PROVENCEN SYDÄMESSÄ  
Unelmaloma viinitilalla omassa talossa. Tilaa 10 hengelle. 

 

 
 
Perinteikkään viinitilan mailla Provencessa sijaitseva vuokrattava kivitalo. Olet keskellä 

viiniviljelmiä ja oliivipuita. Vanha maalaisrakennus on kunnostettu hyvällä maulla 

lomalaisten käyttöön. Talolta on tilan päärakennukselle noin 2,5 km. 

 

 
 

 

Viinitila, jonka mailla vuokratalo sijaitsee, on rakennettu 1700-luvulla ja 1950-luvulla tilaan 

lisättiin hotellihuoneita. Viinitilan tuotantoon pääsee tutustumaan paikan päällä, ja rosé onkin 

yksi Ranskan parhaista. Oma keittokoulu ja spa erillisissä rakennuksissa. Tilalla myös oma 

kuntosali, hieroja ja kauneushoitola. Gastronominen ravintola ja kevyempi kesäravintola. 
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Sijainti: 

Lorguesin kylän keskustaan noin 2 km, 

Fayence 50 km, Draguignan 15 km. 1h 

15min ajomatka Nizzan lentokentältä. 

Lähimmälle rautatieasemalle 20 min ajo.  

 

Harrasteita ja retkiä: 

Lähimmän kylän keskustaan, ravintoloihin 

ja kaupoille 2 km. Lorgues on kaunis ja 

vireä provencelainen kaupunki, missä mm. 

laadukas ravintolatarjonta.  

 

Les Arcs’ssa on Provencen alueen viinitalo 

Maison des Vins, joka kokoaa yhden katon 

alle alueen tuottajien viinejä, maistelut 

mahdollisia. Muita viinikyliä lähellä mm. Taradeau.  

 

Rantakohteisiin Fréjus’een ja Saint Tropez’hen lyhyt ajomatka (uimarannat, satamat, sukellut ja 

vesiaktiviteetit). Luonnosta pitävälle Verdonin luonnonpuisto ja Verdonin järvi (uima-rannat, 

patikointi, kanootti) sekä upea Moustiers de Sainte Marie. Provencen eteläkärjessä myös Hyères 

ja Porquerollesin saaret (veneyhteys), jossa hyvin kauniita luonnonrantoja snorklaajille.  

 

Golfareille: Golf de Saint Endreol (Les Arcs / la Motte), Golf de Barbaroux (Brignoles).  

 

Vuokra-aika: 

Voit vuokrata talon sinulle sopivalle ajalle. 

 

• Koko viikoksi (la-la), saat avaimet la klo 16.00, lähtö la klo 10.00 mennessä. 

• Pitkäksi viikonlopuksi (ke-su), saat avaimet ke klo 18.00, lähtö su klo 15 mennessä. 

• Lyhyeksi viikonlopuksi (pe-su), saat avaimet pe klo 18.00, lähtö su klo 15.00 mennessä. 

 

Jos saapuminen ilmoitettujen aikojen ulkopuolella, tulee saapumisesta sopia vuokraajan kanssa 

erikseen. Uima-altaat auki sääolojen mukaan (usein huhti-syyskuu). 
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Sisätilat: 

4 makuuhuonetta, joista kolmessa parivuode (sijainnit 1. ja 2. kerroksessa) ja yhdessä neljä 

erillistä vuodetta (sijainti 3. kerroksessa). Olohuone, ruokasali, 1 x kph ammeella alakerran 

makuuhuoneen yhteydessä, 1 x kph suihkulla yläkerrassa, 2 x wc. Perusvarusteltu keittiö 

(kaasuliesi ja keittolevyt, yksi sähköllä toimiva keittolevy, uuni, jääkaappi, mikroaaltouuni, 

astianpesukone, leivänpaahdin, kahvinkeitin). Talossa TV, internet-yhteys, pyykinpesukone, 

imuri, silitysrauta ja –lauta. Lastensänky ja syöttötuoli alle 2-vuotiaalle saatavilla kysyttäessä 

(varaathan etukäteen). 
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Ulkotilat:  

Iso puutarha, yksityinen ulkouima-allas (10 x 3,5 m), missä hälytyssysteemi lasten varalta. 

Kaasugrilli, puutarhahuonekalut, aurinkovarjot. Katettu ulkoparkkipaikka usealle autolle. 

Jyrkkä mäki saavuttaessa pihaan. 

 

 
 

 

 

VUOSI 2018 

MAALAISTALO PROVENCESSA 

 

HINNAT € 

Tammi-maaliskuu 

Marras-joulukuu 

Huhti-kesäkuu 

Syys-lokakuu 

Heinä-elokuu 

Viikko la-la 3090 3950 5100 

Pitkä vknloppu ke-su* 1770 2250 - 

Lyhyt vknloppu pe-su* 900 1130 - 

 

*Viikonloppuvuokrat eivät mahdollisia koulujen lomaviikoilla (kesä, hiihtoloma).  

Tarkista tilanne toimistostamme erikseen. 

 

Bastiden hintaan sisältyy / varustelu 

- Lakanat ja pyyhkeet 

- Sähkö- ja vesikulut 

- Uima-altaan huolto 

- Loppusiivous 
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Lisäpalveluita (tilataan ja maksetaan ennakkoon): 

- Siivous keskellä vuokraviikkoa 300 € 

- Tervetulopaketti (sis. suola, pippuri, oliiviöljy, viinietikka, hillo, hunaja, tee ja kahvi, 

viinipullo, vettä, saippuaa, keittiösienen, astianpesukoneen tabletit) 49 € 

 

Muuta infoa: 

- Viinitilan spa, ravintolat ja viinit myymälästä vähintään -10 % alennuksella 

- Paikallinen oleskeluvero 0,60 € / hlö / vrk (ei alle 13-vuotiailta) 

- Takuumaksu 5000 €, annetaan luottokortilla etukäteen.  

- Kohteeseen saa tuoda lemmikkieläimen  

- Lastensänky (kokoontaitettava matkasänky) ja syöttötuoli saatavuuden mukaan  

- Saatavilla myös juhla- ja cateringpalveluja 

 

Vuokrauksen yhteydessä ilmoita: 

- Asukkaiden määrä ja nimet 

- Mukana olevien lasten iät 

- Takuusumman antavan henkilön nimi 

 

Maksuehdot 

Varausmaksu on 30 % kokonaisvuokrasta. Varausmaksu maksetaan tilauksen yhteydessä.  

Loppuosa maksetaan 70 päivää ennen vuokrauksen alkua. Jos vuokrajakson alkuun on 

vähemmän kuin 70 päivää suoritetaan koko vuokrasumma heti. Varausmaksuun lisätään 

välityspalkkiomme 12 % vuokrahinnasta. 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 talon tilauksen jälkeen mutta ennen ennakkolaskun eräpäivää, 

veloitamme toimistokuluina 24 € / hlö 

b) jos peruutus tehdään viimeistään 71 päivää ennen vuokrauksen alkua, pidätämme 

kuluina maksetun alkumaksun sekä välityspalkkiomme  

c) jos peruutus tehdään 70 päivää ennen vuokrauksen alkua, pidätämme kuluina 100 % 

hinnasta sekä välityspalkkiomme  

 

Tärkeää huomioitavaa / dokumentit 

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

alkua. Mukana tulevassa voucherissa (vuokratosite) on yhteystiedot, talon osoite ja ajo-ohje / 
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kartta kohteeseen. Taloon sisään kirjautumisen yhteydessä tarkista vuokratun kohteen kunto. 

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

tiedot perustuvat talon omistajan antamiin tietoihin.  

 

Vuokrauksen päättyessä luovuta avain sovitusti. Asiakas on vastuussa kohteessa aiheuttamistaan 

vahingoista. Ilmoitathan vahingosta heti paikan päällä mahdollista korvausta varten. Vahinkojen 

korvaus voidaan pidättää takuusummasta. Loppusiivoukseen ei kuulu astioidenpesu eikä roskien 

poisvienti talosta. Myös kylpyhuoneiden roskat sekä ulkogrilli ja takka tulee itse siivota pois 

ennen loma-asunnosta luopumista.  

 

Pidätämme oikeuden tämän esitteen tietojen muuttumiseen. 

 

Päivitys 25.1.2018   
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