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Loma-asunnot CAP D’AGDE Etelä-Ranska Välimeri 

kevät – kesä – syksy 2019 
 
Asuntoja paritaloissa Cap d’Agdessa sijaitsevalla Saint Martinin niemekkeellä Välimerellä.  

 

Talot on rakennettu 2 hehtaarin kokoiselle omalle saarelle vastapäätä Cap d’Agden huvivenesatamaa. 

Saarelle pääsee suoraan autolla maanalaiseen parkkihalliin saarelle tuovaa kannasta pitkin. Asuinalue on 

ulkopuolisilta suljettu. 

 

Taloja kiertää kävelyväylä veden äärellä. Saari on kokonaisuudessaan autoton. Asunnoilla myös omat 

venepaikat  saaressa, tarvittaessa mahdollisuus ankkuroida jopa 24-metrinen vene. Asunnoissa on oma 

poreallas tai oma uima-allas pihalla talotyypistä riippuen. Kaupat muutaman sadan metrin päässä. 

Yhteinen vastaanotto palvelee kaikkia taloja. 

 

 
 

Lähimmät kansainväliset lentokentät 

- Montpellier 58 km 

- Marseille 220 km 

- Barcelona 280 km 

- Nizza 380 km 
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Harrasteita, nähtävyyksiä ja retkiä: 

- Runsaasti rantavaihtoehtoja lähialueilla 

- Cap d’Agden kaupungilla myös oma suljettu naturistiranta, maksullinen pääsykortti 

turistitoimistosta 

- Kansainvälinen Cap d’Agden tenniskeskus. Yhteensä 30 tenniskenttää (myös massakenttiä) sekä 

runsaasti erilaisia tenniskursseja. 

- Canal du Midi ja Bezier’n pyöreä sulku vuodelta 1676 

- Millaun silta 

- Languedocin viinialue ja rannikon osteriviljelmät 

- Pyöräretket Herault’n alueella, ratsastus, snorklaus ja sukellus  

- Useita kylpylöitä lähellä 

- Huvipuisto Il de Loisir. Sopii kaikenikäisille (Lunapark, karting, kasino, elokuvia Tino’s Land, ...) 

 

Golfkenttiä: Golf du Cap d’Agde (9- ja 18-reikäiset kentät). Golf de Saint Thomas (Beziers, 28 km). Golf 

de Lamalou les Bains (60 km). 
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VUOKRATTAVAT ASUNTOTYYPIT 

Vuokraviikko on normaalisti lauantai-lauantai. Asunnon saa käyttöön lauantaisin klo 16.00 - 20.00 ja se 

luovutetaan seuraavana lauantaina klo 8.00 – 10.00. Vastaanotto on auki muina päivinä klo 17.00 – 19.00. 

Myös lisäviikot ja lisäpäivät mahdollisia. Lisäpäivät sekä viikkoa lyhyemmät (min 2vrk) oleskelut heinä- 

ja elokuun ulkopuolella mahdollisia. Kohteeseen saa tuoda pienen kiltin lemmikkieläimen. Asunnot ovat 

2-kerroksisia ja paritalotyyppisiä.  

 

ASUNTO M68 (RQ) – Neljän huoneen saariasunto, 6 aikuista / lasta 

Asunnon koko 138 m². Olohuone, keittiö, terassi/piha. 3 makuuhuonetta,  (1 x makuuhuone parivuoteella, 

2 x mh erilliset vuoteet).  2 x kph, 2 x wc. Oma poreallas pihassa. 2 omaa autopaikkaa talojen alla.  

 

ASUNTO M68P (K1) – Neljän huoneen saariasunto, 6 aikuista / lasta 

Asunnon koko 138 m². Olohuone, keittiö, terassi/piha. 3 makuuhuonetta, (1 x makuuhuone parivuoteella, 

2 x mh erilliset vuoteet). 2 x kph, 2 x wc. Oma poreallas pihassa. 2 omaa autopaikkaa talojen alla. 

Näkymä Cap d’Agden huvivenesatamaan. 

 

ASUNTO M68M (K1) – Neljän huoneen saariasunto, 6 aikuista / lasta  

Talon koko 138 m². Olohuone, keittiö, terassi/piha. 3 makuuhuonetta, (1 x makuuhuone parivuoteella, 2 x 

mh erilliset vuoteet). 2 x kph, 2 x wc. Oma poreallas pihassa. 2 omaa autopaikkaa talojen alla. Asunnosta 

suora näkymä merelle.  
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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 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. 

 

Vuokrahinnat € / huoneisto / viikko ko. ajanjaksolla 

Talot vuokrattavissa ainoastaan  la-la. 

  
M68 M68P M68

M 

30/3-6/4 965 1 056 1 102 

6/4-4/5 1 010 1 107 1 163 

4/5-25/5 925 1 010 1 056 

25/5-1/6 1 127 1 234 1 285 

1/6-15/6 1 214 1 336 1 387 

15/6-22/6 1 632 1 800 1 882 

22/6-29/6 1 719 1 892 1 979 

29/6-6/7 1 826 2 015 2 091 

6/7-13/7 2 147 2 366 2 463 

13/7-27/7 2 540 2 800 2 917 

27/7-3/8 2 759 3 075 3 177 

3/8-10/8 3 024 3 366 3 473 

10/8-17/8 2 759 3 075 3 177 

17/8-24/8 2 428 2 672 2 785 

24/8-31/8 1 953 2 147 2 244 

31/8-7/9 1 520 1 673 1 739 

7/9-14/9 1 250 1 377 1 433 

14/9-21/9 1 102 1 209 1 270 

21/9-28/9 1 010 1 071 1 112 

28/9-5/10 850 890 935 

5/10-19/10 850 935 985 

19/10-2/11 1 127 1 224 1 280 

 

Kohteeseen saatavilla lisämaksusta (tilaukset ja maksut ennakkoon): 

 

Sänkyjen petaus 45 45 45 

Loppusiivous 175 175 175 

Petaus + 

loppusiivous 

210 210 210 

Lemmikkimaksu  7 €/yö ; 39 €/viikko 

 

Lisätilaukset tulee tehdä asuntovarauksen yhteydessä, muussa tapauksessa lisätään palvelupalkkio 24 € / 

lisätilaus.  
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Asuntovuokran hintaan sisältyy/varustelu 

- Vastaanotto  

- Asuinalueen vartiointi ja turvajärjestelmällä ulkopuolisilta suljettu kokonaisuus  

- Asuntokohtainen poreamme 

- Piha-alueen huonekalut 

- Maanalainen autohalli, jossa 2 autopaikkaa asuntoa kohti. Autohallin sisäkork. 2 m. 

- Henkilömäärän mukaiset vuoteet  

- Liinavaatteet (lakanat ja pyyhkeet) henkilömäärän mukaisesti 

- Astianpesukone, keraaminen liesitaso, mikroaaltouuni, vapaasti seisova jääkaappi 

- Pyykinpesukone ja kuivausrumpu, silityslauta ja -rauta. 

- Ilmastointi 

- TV  

- Autotallipaikka talojen alla, hallikorkeus 1,98 m 

 

Kohteessa hintaan ei sisälly valmiiksi (maksut paikan päällä)  

- Lakanoiden ja pyyhkeiden vaihto keskellä viikkoa 8 € / hlö 

- Paikallinen oleskeluvero noin 1,30 € / hlö / vrk (ei peritä alle 13-vuotiailta).  

- Takuumaksu 800 € / asunto, summa palautetaan oleskelun jälkeen. 

- Paikan päällä maksuvälineinä käyvät: Visa, Mastercard 

 

Kohteeseen saatavilla lisämaksusta (tilaukset ja maksut ennakkoon): 
- Loppu- tai lisäsiivous 

- Sänkyjen petaus ennakkoon 

- Jääkaapin täyttö ennakkoon 

- Lemmikkieläin 39 € / viikko  

 

Kohteeseen saatavilla lisämaksusta (tilaukset ennakkoon, maksu paikan päällä):   

- Baby-paketti: lastensänky (kokoontaitettava matkasänky) ja sen lakanat, syöttötuoli, kylpyamme 

40 € / viikko  (tilaus ennakkoon, maksu paikanpäällä) 

- Veneen kiinnitys omaan laituriin 

 

Lisätilaukset tulee tehdä huonevarauksen yhteydessä, muussa tapauksessa lisätään palvelupalkkio 24 € / 

lisätilaus. Pidätämme oikeuden tietojen ja palvelujen muuttumiseen. 

 

Vuokrauksen yhteydessä ilmoita: 

- Asukkaiden määrä ja nimet 

- Mukana olevien lasten nimet 

- Takuusumman antavan henkilön nimi 
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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 vrk ennen vuokrauksen alkua, pidätämme kuluina 10 % 

kokonaisvuokrasta, kuitenkin vähintään 50 € / yksiö / kaksio ja 100 € / ison asunnon vuokraus.  

b) jos peruutus tehdään 38–27 vrk ennen vuokrauksen alkua, veloitamme 35 % kokonaisvuokrasta, 

kuitenkin vähintään 50 € / yksiö / kaksio ja 100 € / ison asunnon vuokraus.  

c) jos peruutus tehdään 26–15 vrk ennen vuokrauksen alkua, veloitamme 85 % kokonaisvuokrasta 

d) jos peruutus tehdään 14 vrk 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 (vuokratosite) 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. 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.  

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


 7/7 

                                                                             

   

 

Pamplemousse, Ranskan matkojen erikoistoimisto 

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

 

 

 
 

 
 

Päivätty 28.1.2019 

Pidätämme oikeuden tämän esitteen tietojen muuttumiseen. 
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