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MOLIETS – LAADUKKAAT TALOT RANSKASSA 

ATLANTIN RANNALLA 2020.  
 

Atlantin puoleisen Ranskan unelmapaikka niin golfarille kuin rannasta ja hyvästä ruoasta 

pitäville. Moliets sijaitsee Landes’n maakunnassa, jossa on tarjolla silmän kantamattomiin 

hiekkarantaa ja upeat hiekkadyynit. Lisäksi alueen sisämaan luonto on ainutlaatuisen kaunista 

maaseutua.  

 

 
 

Luonnon, pienen kirkonkylän ja golf-kentän läheisyyteen sijoittuvat erillistalot ovat 220 ha 

puistoalueella. Lyhyt ajomatka alueen nähtävyyksiin, kuten Arcachoniin tai Biarritziin. Myös 

päiväretki Bordeaux’hon tai sen viinialueille on täältä helposti toteutettavissa. Ruokakauppa 

ja kylän keskusta 1,5 km päässä ja taloista on rannalle 1,3 km (pyörätie).  

 

Saatavilla kolmen eri koon erillistaloja omalla uima-altaalla. Kaikki talot ovat 

korkealuokkaisesti varustettuja ja laadukkaasti rakennettuja. Nauti majoituksesta, rannasta, 

uima-altaasta, kauniista maisemista ja monipuolisista retkikohteista.   

 

Etäisyyksiä: 

- Biarritzin lentokenttä 50 km 

- Bordeaux’n lentokenttä 144 km 

- Daxin  rautatieasema 34 km 

- Bayonnen rautatieasema 50 km 

 

Harrasteita ja retkiä retkiä: 

- Pitkä hiekkarannat nautiskeluun 

- Molietsin lähikylä ja sen keskiaikainen keskusta 

- Landesin maakunnan kylät ja kylätorit, kuten Dax, Hossegor, Cabreton 

- Nopeasti käyt myös Biarritzissa tai Bayonnessa 

- Päiväretkenä mahdollista käydä myös Pyreneillä (Pau, Lourdes) tai Espanjan puolella 

(San Sebastian, Bilbao) 

- Gironden maakunta vieressä (Bordeaux), lähin viinialue Sauternes 

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


     

Pamplemousse, Ranskan matkojen erikoistoimisto 

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

- Urheilullisia harrasteita runsaasti, kuten tennis, surf, golf, ratsastus, kalastus, merkityt 

kävelypolut, polkupyöräreitit Landes’n metsäalueella, pelota basca –seinäpeli ja 

kävelyt rannalla.   

 

Golfareille: Golf de Moliets, 18 + 9 reikää, suunnittelija Robert Trent Jones. Ajomatkan 

päässä Golf de Hossegor, Golf de Seignosse, Golf de de Biscarosse, Golf de Pinsolle de 

Miniman, Golf de Chiberta (Anglet), Golf de Biarritz (Ranskan vanhin kenttä keskellä 

Biarritzin kaupunkia), Golf d’Ilbarritz, Golf de Makila, Golf d’Arcangues. 

 

 
 

VUOKRATTAVAT ERILLISTALOT (3 eri vaihtoehtoa) 

Vuokraviikko on normaalisti lauantai-lauantai. Talon saa käyttöön lauantaina klo 16.00 – 

20.00 ja se luovutetaan lauantaina klo 8.00 - 10.00. Vastaanotto on avoinna lauantaisin klo 

8.00 – 12.00 ja 16.00 – 20.00, muina päivinä klo 9.00 – 12.00 ja 17.00 - 19.00. Jos 

saapuminen vastaanoton aukioloaikojen ulkopuolella, siitä on ilmoitettava vastaanottoon 

etukäteen, ja sisään alueelle ja oman villasi osoitteen ja avaimet saat tallelokerosta. 

 

ERILLISTALO V4.6 (K1) 6 aikuista tai lasta 

Talon pinta-ala noin 100 m². Olohuone, keittiö, terassi/piha, piha-alue, autotalli tai –katos. 

3 makuuhuonetta: 2 x makuuhuone parivuoteella, 1 x mh erilliset vuoteet. 2 x kph, 2 x wc. 

Poreamme. Oma uima-allas (8x4m).  

  

ERILLISTALO V5.8 (RQ) 8 aikuista tai lasta 

Talon pinta-ala noin 133 m².  Olohuone, keittiö, terassi/piha, piha-alue, autotalli tai –katos.  

4 makuuhuonetta, 2 x makuuhuone parivuoteella, 2 x makuuhuone erillisillä vuoteilla. 

3 - 4 kph, 3 - 4 x wc. Poreamme. Oma uima-allas (8x4m). Oma piha-alue. 

 

ERILLISTALO V6.10 (K1) 10 aikuista tai lasta 

Talon pinta-ala noin 158 m².  Olohuone, keittiö, terassi/piha, piha-alue, autotalli tai –katos.  

5 makuuhuonetta: 2 x makuuhuone parivuoteella, 2 x makuuhuone erillisillä vuoteilla, 1 x 

parvitila erillisillä vuoteilla. 4 x kph, 4 x wc. Poreamme. Oma uima-allas (10 x 5m).  
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Tarjoukset taloihin 

- 2 viikon peräkkäisestä vuokrauksesta  -15% 

- 3 viikon peräkkäisestä vuokrauksesta  -25% 

         - väh. 4 viikon peräkkäisestä vuokrauksesta  -40% 

Tarjoukset voimassa ajalla 28.3. - 11.7. ja 29.8. - 31.10.2020. 

 

Varaa ajoissa! Saat asunnon hinnasta -10 % kun varaat viimeistään 4.3.2020. 

Majoituksen oltava vähintään 1 viikko aikavälillä 2.5. - 4.7. tai 29.8. - 31.10.2020. 

 

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

 

Vuokrahinnat € / huoneisto/viikko ko. ajanjaksolla.  

Talot vuokrattavissa ainoastaan la-la. 
TALO V4.6 V5.8 V6.10 

28/3-4/4 920          1 005        1 040     

4/4-2/5      975          1 071        1 102     

2/5-23/5     910          990          1 020      

23/5-30/5    1 209        1 346        1 372      

30/5-13/6    1 423        1 571        1 622      

13/6-20/6    1 683        1 856        1 918      

20/6-27/6    2 453        2 723        2 795      

27/6-4/7     2 795        3 101        3 177      

4/7-11/7     3 432        3 789        3 902      

11/7-25/7    3 590        3 958        4 075      

25/7-1/8     4 182        4 600        4 748      

1/8-15/8     4 437        4 891        5 044      

15/8-22/8    3 754        4 162        4 274      

22/8-29/8    2 412        2 652        2 739      

29/8-5/9     1 836        2 025        2 086      

5/9-12/9     1 311        1 438        1 484      

12/9-19/9    1 178        1 285        1 316      

19/9-3/10    860          935          985        

3/10-17/10   795          870          910        

17/10-31/10  1 030        1 132        1 163    
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Kohteeseen saatavilla lisämaksusta (tilaukset ja maksut ennakkoon):  

Sänkyjen petaus ennakkoon 45 45 60 

Loppusiivous (ei sis keittiötä) 130 165 185 

Sänkyjen petaus ja loppusiivous  165 200 235 

Lemmikkimaksu                              7 €/yö ; 39 €/viikko                  

 

Lisätilaukset tulee tehdä asuntovarauksen yhteydessä, muussa tapauksessa lisätään 

palvelupalkkio 24 € / lisätilaus.  

 

 
 

Talovuokran hintaan sisältyy/varustelu 

- Vastaanotto asukkaita varten 

- Asuinalueen vartiointi  ja hälytysjärjestelmä 

- Oma piha-alue  

- Puutarhanhoito 

- Autopaikka tai  autokatos 

- Liinavaatteet (lakanat ja pyyhkeet) 

- Suora talokohtainen sähkölämmitys 

- Oma uima-allas 

- Hyvin varusteltu keittiö 

- Astianpesukone, keraaminen liesitaso, sähköuuni, mikroaaltouuni, jääkaappi tai 

jääkaappipakastin, astianpesukone, leivänpaahdin, kahvinkeitin, vedenkeitin 

- Pyykinpesukone ja kuivausrumpu, silityslauta ja –rauta  

- TV  

 

Hintaan ei sisälly: 

- Paikallinen oleskeluvero, joka maksetaan paikan päällä. Vero on noin 1,50 € / hlö / 

vrk (ei alle 13-vuotiailta).  

- Takuumaksu 800 € maksetaan paikan päällä.  Summa palautetaan oleskelun jälkeen. 

- Paikan päällä maksuvälineinä käyvät: Visa, Eurocard, Mastercard. 

- Vuokra- ja lisäpalveluhinnat ovat vuodelle 2020. Pidätämme oikeuden niiden 

muuttumiseen. Vuokrahintojen muutokset mahdollisia. 
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Kohteeseen saatavilla lisämaksusta (tilaukset ja maksut ennakkoon): 

- Jääkaapin täyttö ennakkoon (alkupaketti 4-6 hengelle) 160 € 

- Juhlapaketti : shamppanjaa ja tuoreita kukkia sekä paikallisia herkkuja 95 € 

- Tervetulopaketti: pullo viiniä ja paikallisia herkkuja 55 € 

- Kohteeseen saa tuoda pienen kiltin lemmikkieläimen 39 € / viikko  

 

Kohteeseen saatavilla lisämaksusta (tilaukset ennakkoon ja maksut paikan päällä): 

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

kylpyamme 40 € / viikko  (tilaus ennakkoon, maksu paikanpäällä) 

 

Lisätilaukset tulee tehdä huonevarauksen yhteydessä, muussa tapauksessa lisätään 

palvelupalkkio 24 € / lisätilaus.  

 

Saatavilla lisämaksusta (tilaukset ja maksut paikan päällä): 

- Lakanoiden ja pyyhkeiden vaihto 8 € / hlö 

- Takan siivous 15 € 

 

Muuta  infoa 

Saatavilla myös lisälakanat, lisäsiivous, takkapuut, piha-alueen lisäaurinkotuolit.  
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Vuokrauksen yhteydessä ilmoita: 

- Asukkaiden määrä ja nimet 

- Mukana olevien lasten iät 

- Takuusumman antavan henkilön nimi 

- Haluatko jääkaapin täytön, alkupetauksen tai loppusiivouksen 

 

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 vrk ennen vuokrauksen alkua, pidätämme kuluina 10 % 

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

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

kokonaisvuokrasta, kuitenkin vähintään 100 € / erillistalon vuokraus ja 50 € / 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, loma-

asunnon osoite ja ajo-ohje / kartta kohteeseen. Taloon 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 sekä ulkogrilli ja takka tulee itse siivota pois ennen loma-asunnosta 

luopumista.  

 

Päivitys 22.11.2019  Laurenzo Salemi ja Pamplemousse Oy. 

Muutokset esitteen tietoihin ja hintoihin pidätetään.  
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