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Rantakylän terassiasuntoja lähellä Marseillen kaupunkia. 

Nauti rennosta rantaelämästä ja Provencen rannoista 

sekä nähtävyyksistä. Kevät, kesä ja syksy 2019. 
 
Lomailijoille tarkoitettuja terassiasuntoja Välimeren ranta-alueella Six Fours Les Plages’n  

rantakaupungissa. Marseillen kaupungissa asuvien suosima kesäkohde. Kohde sopii hyvin 

kesälomalaiselle, joka pitää rantaelämästä ja lähialueen retkeilystä. Lyhyt matka Marseilleen 

sekä moniin Provencen kauniisiin kyliin.  

 

Six Fours Les Plages sijaitsee niemekkeellä Välimeren rannalla, rantaviivaa niemekkeessä on 

yhteensä 18 km. Kokonaisuudessaan alue on mukava yhdistelmä sisämaata ja rantaelämää. 

Oman kaupungin lisäksi lähellä Toulon, Cassis, Bandol ja Sanary sur Mer, Hyères. Myös 

Provencen pienet idylliset  kylät ovat heti vieressä. Six Fours Les Plages’n alueelle on useita 

eri rantoja, joista moni on hiekkaranta.  

 

Asunnot sijaitsevat Six Fours Les Plages kaupunginosassa Les Brusc, josta lähtee myös saarilaiva 

Embieziin. Yhteensä 107 eri kokoista asuntoa, jotka jakaantuvat useampaan rakennukseen. 

Yhteinen vastaanotto kaikille asunnoille. Asukkaiden käytössä yhteinen uima-allas. Bruscissa on 

alueen huvivenesatama. Lähin uima-ranta 500 metrin päässä taloista, lähimmille kaupoille 200 m.  

 

 
 

Lähin kansainvälinen lentokenttä: Marseille 75 km.  

Kohteeseen pääsee lentokentältä vuokra-autolla tai junalla ja bussilla. 

 

Harrasteita, nähtävyyksiä ja retkiä lähialueella 

- Marseille ja sen kaikki nähtävyydet 

- Oman kylän provencelainen tori ja lähialueen muut torit 

- Lähirannat ja pienet kylät 

- Kaikki vesiurheilulajit, kävely, ratsastus, pyöräily 

- Välimeren upein rantareitti autoilijalle Toulon-Cassis 

- Useita eri tenniskenttiä 

- Retki Embiezin saarelle, jossa oma ranta ja ravintoloita 

 

 

mailto:matkat@pamplemousse.fi
http://www.pamplemousse.fi/


   

       

Pamplemousse, Ranskan matkojen erikoistoimisto 

Puh. 09-4551121, matkat@pamplemousse.fi www.pamplemousse.fi 

 

 

VUOKRATTAVAT KOHTEET  JA 

HINNAT 

 

Vuokraviikko on normaalisti lauantai-lauantai ellei hinnastossa toisin mainittu. Asunnon saa 

klo 16-20 ja se luovutetaan klo 8-10 lähtöaamuna. Jos saapuminen tämän ajan ulkopuolella, 

tulee siitä sopia vastaanoton kanssa erikseen. Vastaanotto on avoinna lauantaisin klo 8-12 ja 

16-20, muina päivinä klo 8-12 ja 17-20. Myös useamman viikon varaukset mahdollisia. 

Osassa asuntoja 2-kerroksinen ratkaisu ja osassa on vino katto.  

 

 
 
ASUNTO 24 (K1) Kaksio (1 - 2 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 30 m2. Olohuone, 1 x mh erillisillä vuoteilla, 1 x kph, 1 x wc. 

Lisäpedin mahdollisuus 3.lle matkustajalle olohuoneen vuodesohvassa.Terassi tai parveke.  

 

ASUNTO 26K (K2) Kaksio alkovilla (1 – 4 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 41 m2. Olohuone, 1 x makuuhuone erillisillä vuoteilla, 1 x alkovi, 

jossa kerrossängyt (180 cm). Lisäpedin mahdollisuus 5.lle matkustajalle olohuoneen 

vuodesohvassa. 1 x kph, 1 x wc. Terassi tai parveke.  

 

ASUNTO 36X (RQ) 2-kerroksinen kolmio (1 – 4 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 46  m2. Olohuone, 1 x makuuhuone  parivuoteella, 1 x makuuhuone 

erillisillä vuoteilla. Lisäpedin mahdollisuus 5.lle matkustajalle olohuoneen vuodesohvassa.   

1 x kph, 1 x wc. Terassi tai parveke.  

 

ASUNTO 36XCL (K1) 2-kerroksinen kolmio (1 – 4 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 46  m2. Olohuone, 1 x makuuhuone  parivuoteella, 1 x makuuhuone 

erillisillä vuoteilla. Lisäpedin mahdollisuus 5.lle matkustajalle olohuoneen vuodesohvassa.   

1 x kph, 1 x wc. Terassi tai parveke. Ilmastointi makuuhuoneissa. 

 

ASUNTO 38KX (K2) 2-kerroksinen kolmio alkovilla (1 – 6 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 53  m2. Olohuone, 1 x makuuhuone  parivuoteella, 1 x makuuhuone 

erillisillä vuoteilla, 1 x alkovi, jossa kerrossängyt. Lisäpedin mahdollisuus 7.lle matkustajalle 

olohuoneen vuodesohvassa. 1 x kph, 1 x wc. Terassi tai parveke. 

 

ASUNTO 38KXYM (K1) 2-kerroksinen kolmio alkovilla (1 – 6 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 53 m2. Olohuone, 1 x makuuhuone  parivuoteella, 1 x makuuhuone 

erillisillä vuoteilla, 1 x alkovi, jossa kerrossängyt. Lisäpedin mahdollisuus 7.lle matkustajalle 

olohuoneen vuodesohvassa. 1 x kph, 1 x wc. Terassi merinäköalalla.  

 

mailto:matkat@pamplemousse.fi
http://www.pamplemousse.fi/


   

       

Pamplemousse, Ranskan matkojen erikoistoimisto 

Puh. 09-4551121, matkat@pamplemousse.fi www.pamplemousse.fi 

 
 

Tarjoukset taloihin 

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 talon hinnasta -10 %  kun varaat viimeistään 12.3.2019. 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. 

 

(a)= Viikkovuokrat myös alkaen muina päivinä kuin lauantaisin ja muut kuin 7 yön 

viikkovuokrat mahdollisia asunnoissa 24, 26K, 36X, 36XCL ja 38KX 

 

Vuokrahinnat 2019, € / huoneisto / viikko ko. ajanjaksolla 

  
24           24YM         26K          26KYM 

36X        

36XCL        38KX         38KXCL       38KXYM     

30/3-6/4(a)     480          540          540          570          570          620          620          660           

6/4-4/5 (a)    475          535          535          575          575          615          615          660           

4/5-25/5(a) 510          550          550          605          635          680          720          720        

25/5-1/6(a) 590          650          650          710          755          800          840          840        

1/6-15/6(a) 670          720          720          800          850          900          950          950        

15/6-22/6(a) 760          830          830          910          965          1 020        1 091        1 091      

22/6-29/6 (a) 895          985          985          1 081        1 142        1 199        1 275        1 275      

29/6-6/7 (a) 965          1 066        1 066        1 158        1 224        1 301        1 387        1 387      

6/7-13/7     1 204        1 316        1 316        1 454        1 530        1 627        1 734        1 734      

13/7-27/7    1 270        1 392        1 392        1 530        1 612        1 719        1 831        1 831      

27/7-3/8     1 433        1 581        1 581        1 744        1 836        1 943        2 071        2 071      

3/8-10/8     1 581        1 734        1 734        1 943        2 015        2 142        2 270        2 270      

10/8-17/8    1 433        1 581        1 581        1 744        1 836        1 943        2 071        2 071      

17/8-24/8    1 260        1 377        1 377        1 510        1 601        1 688        1 816        1 816      

24/8-31/8    870          940          940          1 040        1 112        1 178        1 234        1 234      

31/8-7/9     750          810          810          890          950          1 005        1 066        1 066      
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7/9-14/9     560          610          610          670          700          750          800          800        

14/9-21/9  510          550          550          610          630          670          710          710        

21/9-5/10 (a) 365          395          395          435          435          480          480          480        

5/10-

19/10(a) 

335          370          370          410          410          450          450          450      

19/10-2/11 

(a) 

460          505          505          550          580          615          650          650      

 

Huomaa, että jos käytät olohuoneen sohvaa majoitukseen, kyseessä on ns. lisävuode, jossa ei 

ole esim. kaappitilaa matkustajalle laisinkaan. Lisäksi olohuoneen mahdollisesti ainoa sohva 

on silloin muille vähemmän käytössä. 

 

Kohteeseen saatavilla lisämaksusta (tilaukset ja maksut ennakkoon): 
 

Sänkyjen petaus 30 35 35 35 40 40 

Loppusiivous 39 49 49 49 59 59 

Petaus - siivous  59 75 75 75 89 89 

Lemmikkimaksu  7 €/yö ; 39 €/viikko 

 

Lisätilaukset tulee tehdä asuntovarauksen yhteydessä, muussa tapauksessa lisätään 

palvelupalkkio 24 € / lisätilaus.  

 

Asunnon vuokran hintaan sisältyy/varustelu 

- Vastaanotto  

- Yhteinen uima-allas 20x8m, auki sään mukaan noin 15.5 – 15.9 klo 9.30-20.00 

- Terassi tai parveke 

- Autopaikka 

- Henkilömäärän mukaiset vuoteet  

- Liinavaatteet (lakanat ja pyyhkeet) henkilömäärän mukaisesti 

- Hyvin varusteltu keittiö  

- Astianpesukone, keraaminen liesitaso, jääkaappi 

- TV  

- Yksi käyntikerta alueen hammamissa 

 

Hintaan ei sisälly/lisätään 

- Paikallinen oleskeluvero, joka maksetaan paikan päällä. Vero on noin 1,20 € / hlö / 

vrk (ei peritä alle 13-vuotiailta).  

- Takuumaksu 400 €, maksetaan paikan päällä. Summa palautetaan oleskelun jälkeen.  

- Paikan päällä maksuvälineinä käyvät: Visa ja Mastercard 

- Vuokra- ja lisäpalveluhinnat vuodelle 2018. Pidätämme oikeuden muutoksiin.  

 

Asuntoihin saatavilla lisämaksusta (maksu etukäteen laskulla): 

- Loppu- tai lisäsiivous 35-59 € huoneiston koon mukaan (maksu etukäteen) 

- Sänkyjen petaus ennakkoon 30-40 € huoneiston koon mukaan (maksu etukäteen) 

- Sänkyjen petaus ennakkoon ja loppusiivous 55-89 € huoneiston koon mukaan (maksu 

etukäteen) 

- Jääkaapin aloitustäyttö 4-6 hengelle (aamiaistarpeet, leikkeleitä, hedelmiä jne.) 160 € 

- Asuntoon saa tuoda oman lemmikkieläin (max. 2 per asunto) 39 € / viikko  

- Jos etukäteen laskutettavat lisäpalvelut varataan asunnon tilauksen jälkeen, 

veloitamme kuluina 24 € / lisätilaus 
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Asuntoihin saatavilla lisämaksusta 

(maksu paikan päällä vastaanotossa): 

- Lakanoiden vaihto kesken vuokra-ajan 7 € / hlö  

- Vauvasänky ja syöttötuoli 25 € / viikko  

- Pyykinpesu 5 € / kerta, kuivuri 2 € / kerta 

- Tuoreet patongit ja croissantit asunnolle, tilataan vastaanotosta 

 

 
 

Vuokrauksen yhteydessä ilmoita: 

- Asukkaiden määrä ja nimet 

- Mukana olevien lasten nimet 

- Takuusumman antavan henkilön nimi 

 

Maksu-ja peruutusehdot 

Varausmaksu on 20 % kokonaisvuokrasta. Varausmaksu maksetaan varauksen teon 

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 50 € / yksiö / kaksio ja 100 € / 

ison asunnon vuokraus.  

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

kokonaisvuokrasta, kuitenkin vähintään 50 € / yksiö / kaksio ja 100 € / ison 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. 
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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 (vuokratosite) on yhteystiedot, osoite ja 

ajo-ohje / kartta kohteeseen. Sisään kirjautumisen yhteydessä tarkista vuokratun kohteen 

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

korjattua. Esitteen tiedot perustuvat talojen omistajan antamiin tietoihin. Majoittajalla on 

oikeus siirtää asiakas toiseen asuntoon tai taloon force majeure – tapauksessa. Jos asiakas 

saapuu kohteeseen vastaanottoajan ulkopuolella, tulee hänen ilmoittaa saapumisaikansa 

muutamaa päivää ennen saapumista suoraan vastaanottoon.  

 

Vuokrauksen päättyessä luovuta avain vastaanottoon. Asiakas on vastuussa kohteessa 

aiheuttamistaan vahingoista. Ilmoitathan vahingosta heti paikan päällä mahdollista korvausta 

varten. Tehtyjen 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.  

 

Muutokset esitteen tietoihin mahdollisia. Päivitys 21.12.2018. 
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