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BRETAGNE Sables d’Or – merta, rantaa ja historiaa 

Kesä 2019. 

 
Bretagnen maakunnassa Côtes d’Armorissa voit asua modernissa asunnossa Sables d’Or les 

Pins’n rannan lähettyvillä. Aivan vieressä on 18-reikäinen golfkenttä. Sables-d’Or-les-Pins’n 

alueella sijaitsevat upeat kullankeltaiset hiekkarannat ja kasvavat vehreät männyt, joista alue 

on saanutkin nimensä. Huoneistoilta matkaa keskustaan 1 km ja Cap Freheliin 6 km. 

 

 
 

Bretagne sijaitsee niemimaalla ja rajaa Atlanttiin. Rantaviivaa on yhteensä noin 1300 

kilometriä. Bretagnen pääkaupunki on Rennes. Muita kaupunkeja alueella ovat muun muassa 

St.Malo, Quiberon, Quimper sekä Concarneau.  

 

Bretagnen alkuperäiset asukkaat, bretonit olivat kelttiläistä alkuperää. Alueella puhutaan 

edelleenkin vanhaa bretonin kieltä. Cap Frehelin kunnassa sijaitseva Sables d’Or les Pins on 

suosittu rantakohde, mutta se on myös historiaa täynnä oleva vehreä Ranskan luoteis-

rannikolla sijaitseva alue. Côtes d’Armorin departementissa on jopa 350 km pituinen 

rannikko, jossa niemet, rannat, satamat ja poukamat ovat harmoniassa keskenään. Rannoilla 

on hienoa valkoista hiekkaa ja rantojen lähettyvillä hiekkadyynejä. Bretagnessa on myöskin 

suuria suolaa erottelevia altaita. Kuuluisat Gueranden suolakukat tulevat Bretagnesta. 

Brétagnea luonnehtii sen omaleimaisuus ja siideri sekä letut, les crêpes. 

 

Matkasi aikana voit käydä viereisissä kaupungeissa, kuten Lamballessa (27 km), joka on ollut 

herttuoiden ja kreivien keskus aikoinaan. Lamballe on kaupunki, joka on säilyttänyt 

alkuperäisiä perinteitä, kuten ratsastus ja käsityöt. Monipuolista viihdettä tarjoava St Malo  

(44 km) on vesiurheilua,  kulttuuria ja järjestettyjä retkiä kaipaavalle hyvä kohde. St Malo on 

52 000 asukkaan kaupunki, josta löytyy paljon liikkeitä shoppailuun.  Kuuluisa ranskalainen 

kirjailija  Chateaubriand asui St Malossa, jonne hänet on myös haudattu. Cancale (59 km) on 

pieni kylä, joka on paikka rentoutumiseen, oistereiden nautiskeluun ja maisemien ihailuun. 

 

Bretagne on ollut asuttua jo hyvin kauan, mistä ovat todistuksena runsaslukuiset megaliitit, 

dolmenit, ja menhirit, suuria kiviä joiden erityinen muodostelma on historiantutkijalle 

edelleen arvoitus. Rooman vallan luhistuttua alueelle siirtyi kelttejä Britanniasta ja he loivat 
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perustan bretoneille. Bretagnessa puhutaan edelleen bretonin ja gallon kieltä. Minne tahansa 

kuljet, Bretagnessa on aina historiallista nähtävää.  

 

 
 

Bretagnessa on matkailijalle paljon tarjontaa, esimerkiksi Océanopolis-eläinakvaario,  

St-Thégonnec -kirkkomaa sekä Sables-d’Or-les-Pins’in hiekkarannikko. Océanopolis on 

Euroopan parhaimpiin kuuluva eläinakvaario, jossa voi nähdä 10 000 merieläintä. Suosittuja 

aktivitetteja ovat patikointiretket, golf, ratsastus ja kalastus. Cap Fréhelissä on oma 

purjehduskoulu, jonka kautta voit harrastaa erilaisia vesiurheilulajeja.  

 

VUOKRATTAVAT KOHTEET  JA HINNAT 

Usean eri koon vaihtoehtoja (4-8 hengelle) saatavilla samassa paikassa. Vuokraviikko on 

normaalisti lauantai-lauantai. Asunnon saa 16-20 ja se luovutetaan 8-10 lähtöaamuna. Jos 

saapuminen tämän ajan ulkopuolella tulee siitä sopia vastaanoton kanssa erikseen.  Myös 

lisäviikot mahdollisia. Kohteessa oma sisäuima-allas (7 x 12 m) maksutta käytössä.  

 

Kaikissa asunnoissa on keittokomero, jossa on mikro, liesi, tuuletin, tiskikone, jääkaappi, 

kahvinkeitin, leivänpaahdin ja vedenkeitin. Asunnoissa on televisio, kylpyhuone, wc ja 

kalustettu terassi tai parveke. 

 

 
 

ASUNTO 24 (K1) Kaksio (max 4 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 30 m². Olohuoneessa nukkumapaikka kahdelle hengelle, 

makuuhuoneessa  nukkumapaikka kahdelle, 1 x kph, 1 x wc.  Parveke tai terassi. 
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ASUNTO 25A (K1) Kaksio alkovilla (max 5 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 37 m². Olohuoneessa nukkumapaikka kahdelle hengelle, 

makuuhuoneessa nukkumapaikka kahdelle ja alkovissa nukkumapaikka yhdelle.  

1 x kph, 1 x wc.  Parveke tai terassi 

 

ASUNTO 36X (K1) Kolmio yläkerralla (max 6 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 45 m². Olohuoneessa nukkumapaikka kahdelle hengelle, 

makuuhuoneessa nukkumapaikka kahdelle, yläkerrassa nukkumapaikka kahdelle.  

1 x kph, 1 x wc.  Parveke tai terassi. 

 

ASUNTO 38K (RQ) Kolmio alkovilla tai yläkerralla (max 8 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 61 m² . Olohuoneessa nukkumapaikka kahdelle hengelle, kaksi 

makuuhuonetta joissa nukkumapaikka kummassakin kahdelle, alkovissa nukkumapaikka 

kahdelle. 1 x kph, 1 x suihku, 1 x wc. Parveke tai terassi. 

 

Tarjoukset asuntoihin 

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

vuokrauksesta. Varatessasi 2 viikon oleskelun saat halvemman viikon hinnasta 2 yötä 

ilmaiseksi. Tarjous voimassa ajalla 30.3. - 6.7. ja 31.8. - 2.11.2019. 

 

Varaa ajoissa! Saat asunnon hinnasta -15 %  kun varaat viimeistään 18.3.2019. Majoituksen 

oltava vähintään 1 viikko aikavälillä 4.5. - 13.7. tai 31.8. - 2.11.2019.  

 

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

 

Vuokrahinnat 2019  € / huoneisto / viikko ko. ajanjaksolla 

 

REF.         24           25A          36X          38K         

30/3-6/4     410          475          525          620     

6/4-4/5      425          490          540          645     

4/5-25/5     325          345          380          450         

25/5-1/6     340          360          395          475         

1/6-15/6     375          410          455          545         

15/6-22/6    435          475          510          620         

22/6-29/6    490          530          590          705         

29/6-6/7     545          595          650          785         

6/7-13/7     725          775          860          1 025       

13/7-27/7a   780          835          930          1 112       

27/7-3/8a    875          935          1 035        1 244       

3/8-10/8a    935          1 005        1 117        1 336       

10/8-17/8a   875          935          1 035        1 244       

17/8-24/8a   725          775          850          1 030       

24/8-31/8a   490          530          590          700         

31/8-7/9a    430          465          510          610         

7/9-14/9a    375          410          450          535         

14/9-21/9    285          315          350          415         

21/9-5/10    230          260          285          345         
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5/10-19/10   230          255          275          335   

19/10-2/11   365          385          425          505   

(a)= asunnot vuokrattavissa ainoastaan  la-la. 

 

Asuntojen vuokran hintaan sisältyy  / varustelu 

- Liinavaatteet (lakanat ja pyyhkeet) 

- Hyvin varusteltu keittiö: astianpesukone, keraaminen liesitaso, mikro ja jääkaappi. 

Hyvin varusteltu ja sisustettu kylpyhuone(et)  

- Yksi saunavuoro / asunto / viikko (lisävuorot 8 €/kerta) 

- Sisäuima-allas 

- Lastensängyn ja syöttötuolin laina mahdollisuus 

- Silitysraudan ja silityspöydän lainaus mahdollisuus 

- Lasten kylpyammeen ja turvaistuimen lainamahdollisuus.  

- Parkkipaikka, pyöränsäilytys 

- Wifi asunnoissa 

 

Kohteessa hintaan ei sisälly valmiiksi 

- Pesutupa 

- Paikallinen oleskeluvero n. 1,20 € / hlö / vrk (ei alle 13-vuotiailta).  

- Takuumaksu 400 € / asunto. Summa palautetaan oleskelun jälkeen. 

- Paikan päällä maksuvälineinä käyvät: Visa, Eurocard, Mastercard 

- Vuokra- ja lisäpalveluhinnat ovat vuodelle 2018. Pidätämme oikeuden niiden 

muuttumiseen. 

 

Kohteeseen saatavilla lisämaksusta (tilaukset ja maksut ennakkoon):  

Sänkyjen petaus ennakkoon 30 35 35 40 

Loppusiivous (ei sis keittiötä) 39 49 49 59 

Sänkyjen petaus ja loppusiivous  59 75 75 89 

Lemmikkimaksu  7 €/yö ; 39 €/viikko 

 

Lisätilaukset tulee tehdä asuntovarauksen yhteydessä, muussa tapauksessa lisätään 

palvelupalkkio 24 € / lisätilaus.  

Kohteeseen lisämaksusta (tilaukset ennakkoon, maksut paikan päällä): 

- Lakanoiden ja pyyhkeiden vaihto 7 €/ kerta 

- Saunavuoro 8 € / kerta 

- Lastenpaketti (matkasänky, lakanat, syöttötuoli) 25 € / viikko 
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Asuntojen yhteydessä on kylpylä, josta voit varata hoitoja, kuten Décléor hoitoihin ja 

hierontaan. Useita eri hoitoja saatavilla, tulee varata etukäteen.  

 

Vuokrauksen yhteydessä ilmoita: 

- Asukkaiden määrä ja nimet 

- Mukana olevien lasten nimet 

- Takuusumman antavan henkilön nimi 

-   

Maksu-ja peruutusehdot 

Varausmaksu on 20 % kokonaisvuokrasta. Varausmaksu maksetaan viimeistään 3 päivän 

kuluessa varauksesta. 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 50 €. 

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

kokonaisvuokrasta, kuitenkin vähintään 50 €. 

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.   

 

Tärkeää huomioitavaa / dokumentit 

Kun loppumaksu näkyy tilillämme, lähetämme dokumentit noin 4 viikkoa ennen 

vuokrajakson alkua. Mukana tulevassa voucherissa (vuokratositteen) on yhteystiedot, osoite 

ja ajo-ohje / kartta kohteeseen. Sisäänkirjautumisen 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 tulee itse siivota pois ennen loma-asunnosta luopumista.  
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Päivitys 21.12.2018 Kuvat Bretagnen turistitoimisto ja Pamplemousse Oy.  

Muutokset esitteen tietoihin ja hintoihin pidätetään.  
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