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FAYENCE KEVÄT - KESÄ – SYKSY 2020 

Usean eri koon vuokrataloja ja asuntoja Provencessa 
 

  
 

Usean eri koon taloja ja asuntoja Fayencessa omalla suojatulla alueella. Talot sijaitsevat Provencen 

sisämaassa, ajomatkan päässä rannasta. Useita erillistaloja omalla uima-altaalla ja asuntoja. 

Kaikkiin asuntoihin ja taloihin voit valmiiksi tilata jääkaapin täytön tai shamppanjapullon 

viilentymään jääkaappiin odottamaan tuloasi. 

 

Vuokraus normaalisti lauantaista lauantaihin. Useamman viikon oleskelut mahdollisia. Viikkoa 

lyhyemmät (min 2 vrk) oleskelut heinä- ja elokuun ulkopuolella myös mahdollisia. Pyydä näistä 

erikseen hinnat. 

 

Alueella yhteinen uima-allas 600 m² (kolme eri syvyyttä, myös kahluuallas). Allas avoinna 

huhti-syyskuu. Ravintola ja baari asukkaiden käytössä. Lisäksi kylpylä Spa Aquaroma, jossa 

hoitava allaskokonaisuus, vastavirtauima-allas, hammam ja sauna. Saatavilla myös 

kylpylähoitoja, nämä voit varata jo ennakkoon saatavuuden vuoksi. Yli 10-vuotias lapsi voi tulla 

kylpylään aikuisen seurassa. Ulkouima-allas kaikkien käytössä kuluitta, kylpylään 

sisäänpääsymaksu high season –kaudella (4.7. – 29.8.2020), muina aikoina maksutta käytössä.  

 

Alueella kaksi hiekkanurmipohjaista tenniskenttää sekä koripallo/jalkapallokenttä. Tenniskentän 

ja urheilukentän käyttö maksutonta asukkaille. Lisäksi ilmainen petanque-kenttä. Paikan päällä 

saatavilla lainaksi mailoja ja palloja.  

 

  
 

Etäisyyksiä: 

- Nizzan lentokenttä 57 km 

- Marseillen lentokentältä 172 km 

- Saint Raphaelin rautatieasema 32 km 
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Harrasteita ja retkiä: 

Keskiaikainen Fayencen kylä kivenheiton päästä loma-asunnostasi (noin 4 km). Kylä itsessään 

on jo kaunis kokonaisuus pienine kujineen. Fayencen kylässä useita hyviä alueelle ominaisia 

ruokapaikkoja sekä ranskalaisen kylän klassiset palvelut ja nähtävyydet, kuten maalaistori ja 

pieniä yksityisiä puoteja.  

Parfyymeistään kuuluisa Grasse on talostasi noin puolen tunnin ajomatkan päässä. 

Kaupunkiretkikohteita ovat esimerkiksi rannalle sijoittuvat Frejus, Cannes, Nice, Antibes ja 

Monaco. Seillansin kylä on myös hyvin kaunis retkikohde. Luonnosta pitävälle Verdonin 

luonnonpuisto ja Verdonin järvi (uima-rannat, patikointi, kanootti) sekä upea Moustiers de 

Sainte Marie. Lyhyt ajomatka myös Hyères’iin ja Porquerollesin saarille (veneyhteys), jossa 

hyvin kauniita luonnonrantoja snorklaajille. Taiteilijoista ja gallerioistaan kuuluisat Saint Paul ja 

Vence lähellä.  

 

Golfareille: Golf Four Seasons (4 km), Golf de Saint Endreol (la Motte),  

Golf de Taulane (La Martre), Riviera Golf Club (Mandelieu la Napoule), Golf d’Opio. 

 

VUOKRATTAVAT KOHTEET (8 eri vaihtoehtoa) 

Usean eri koon vaihtoehtoja saatavilla samassa paikassa. Pienin asunto on kaksio ja suurin talo 

on suunniteltu 10 hengelle. Vuokraviikko on normaalisti lauantai-lauantai. Talon avaimet saa 

klo 17.00 – 20.00 ja ne luovutetaan klo 8.00 – 10.00 lähtöaamuna. Heinä- ja elokuussa 

vastaanotto auki kello 20.00 saakka. Jos saapuminen ilmoitettujen aikojen ulkopuolella, tulee 

saapumisesta sopia vastaanoton kanssa. Uima-altaat auki sääolojen mukaan huhti-syyskuu. 

 

OMALLA UIMA-ALTAALLA VARUSTETUT ERILLISTALOT (VILLAS) 3 kokoa 

 

  
 

TALO V68I (K2) Neljän huoneen erillistalo 6 aikuista / lasta 

Talon pinta-ala noin 88 m². Olohuone, keittiö, terassi/piha,  

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

2 x kph, 3 x wc. Oma uima-allas (8 x 4 m). Oma autotalli. 

 

TALO V810I (K2) Viiden huoneen erillistalo 6 aikuista ja 2 lasta 

Talon pinta-ala noin 120 m².  Olohuone, keittiö, terassi/piha,  

3 makuuhuonetta + kerrossängyt: 2 x makuuhuone parivuoteella, 1 x makuuhuone erillisillä 

vuoteilla ja 1 x pienmakuuhuone jossa kerrossängyt. Kerrossängyn ikäraja 13 vuotta. 

3 x kph, 5 x wc. Oma uima-allas (8 x 4 m.) Oma autotalli. 
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TALO V1012I (RQ) Kuuden huoneen erillistalo 10 aikuista / lasta 

Talon pinta-ala noin 157 m².  Olohuone, keittiö, terassi/piha,  

5 makuuhuonetta : 2 x makuuhuone parivuoteella, 3 x makuuhuone erillisillä vuoteilla.  

4 x kph, 5 x wc. Oma uima-allas (8 x 4 m). Oma autotalli. 

Poikkeuksellisesti tässä talossa jo 4.5.19 alkaen vuokraus hinnastosta poiketen vain la-la. 

 

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 -15 % 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 € / erillistalo / viikko ko. ajanjaksolla 

 

TALO V68I         V810I        (b) V1012I     

28/3-4/4     930 1 000 1 199    

4/4-2/5      955 1 035 1 234    

2/5-30/5     1 178 1 239 1 357   

30/5-13/6    1 469 1 545 1 683   

13/6-20/6    1 770 1 872 2 025   

20/6-27/6    2 183 2 315 2 504   

27/6-4/7     2 397 2 545 2 739   

4/7-11/7 3 279 3 453 3 769   

11/7-25/7 (a) 3 279 3 453 3 769   

25/7-1/8 (a) 3 738 3 947 4 269   

1/8-8/8 (a) 3 891 4 111 4 447   

8/8-15/8 (a) 3 738 3 947 4 269   

15/8-22/8 (a) 3 315 3 529 3 789   

22/8-29/8 (a) 2 111 2 219 2 417   

29/8-5/9 (a) 1 612 1 693 1 846   

5/9-12/9 (a) 1 178 1 250 1 357   

12/9-19/9    985 1 030 1 122   

19/9-26/9    830 875 950     

26/9-3/10    760 800 870     

3/10-17/10   755 800 865          

17/10-31/10  1 102 1 153 1 255        
 

(a) = Talot vuokrattavissa ainoastaan la-la. 11/7-12/9 

(b) Talo V1012I vuokrattavissa koko kauden ainoastaan la-la 
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Erillistalon (villa) hintaan sisältyy / varustelu 

- Vastaanottopalvelut asukkaita varten 

- Oma uima-allas (ei lämmitetty) ja ulkosuihku altaan vieressä 

- Asuinalueen aitaus 

- Yhteisen uima-allasalueen käyttö 

- Oma piha-alue, n. 200 m² - 500 m² 

- Piha-alueen / terassin huonekalut (sis 4-5 aurinkotuolia)  

- Puutarhanhoito 

- Ulkogrilli 

- 1 x autotalli  ja 1 x autopaikka  

- Liinavaatteet (lakanat ja pyyhkeet) 

- Varusteltu keittiö: astianpesukone, keraaminen liesitaso, uuni ja mikroaaltouuni, 

jääkaappi, astianpesukone, leivänpaahdin, kahvinkeitin, vedenkeitin 

- Takka 

- Poreamme yhdessä kylpyhuoneessa 

- Pyykinpesukone ja kuivausrumpu, silityslauta ja –rauta  

- TV ja DVD –laitteet, satelliittiliitäntä, puhelin, oma turvasäilö  

- Ilmastointi ja lämmitys  

 

ASUNNOT PIENTALOISSA (MAISONS DE VILLAGE (5 kokoa) 

 

    

 

 

ASUNTO M24 (K1) Kaksio (2 aikuista / lasta). Saatavilla myös liikuntaesteiselle. 

Asunnon pinta-ala noin 41 m². Olohuonessa vuodesohva / keittiö, terassi/piha,  

1 x makuuhuone parivuoteella. 1 x kph, 1 x wc. Oma parkkipaikka. 
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ASUNTO M4K (K2) Kaksio alkovilla (2 aikuista ja 2 lasta) 

Asunnon pinta-ala noin 41 m². Olohuone / keittiö, terassi/piha 

1 x makuuhuone parivuoteella ja lisäksi kerrossängyt (170 cm) alkovissa lapsille. 

Kerrossängyn ikäraja 13 vuotta.  1 x kph, 1 x wc. Oma parkkipaikka. 

 

ASUNTO M46X (K3) Kaksikerroksinen kolmio (4 aikuista / lasta) 

Asunnon pinta-ala noin 52 m². Olohuone / keittiö, terassi/piha,  

2 makuuhuonetta: 1 x makuuhuone parivuoteella ja 1 x erillisillä vuoteilla.  

1 x kph, 2 x wc. Oma parkkipaikka. 

 

ASUNTO M68X (K2) Kaksikerroksinen 4 huonetta (6 aikuista / lasta) 

Asunnon pinta-ala noin 74 m². Olohuone / keittiö, terassi/piha, 

3 makuuhuonetta: 1 x makuuhuone parivuoteella ja 2 x erillisillä vuoteilla.  

3 x kph, 3 x wc. Poreamme. Oma parkkipaikka. 

 

ASUNTO M810X (RQ) Kaksikerroksinen 4 huonetta + alkovi (6 aikuista ja 2  lasta) 

Asunnon pinta-ala noin 87 m² . Olohuone / keittiö, terassi/piha,  

3 makuuhuonetta + alkovi: 2 x makuuhuone parivuoteella ja 1 x erillisillä vuoteilla + 

kerrossängyt alkovissa lapsille (alle 13-vuotiaat).  2 x kph, poreamme, 3 x wc.  

Oma parkkipaikka. 

 

Asunnon vuokra € / viikko / asunto ko. ajanjaksolla 

 

Tarjoukset asuntoihin 

                - 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 -15 % 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 

 

ASUNTO M24          M4K          M46X         M68X         M810X        

28/3-4/4     505          535          575          625          705          

4/4-2/5      515          545          585          645          735          

2/5-30/5     410          460          515          570          650          

30/5-13/6    525          595          645          730          825          

13/6-20/6    620          705          770          860          985          

20/6-27/6    830          940          1 030        1 158        1 336        

27/6-4/7     925          1 046        1 163        1 306        1 494        

4/7-11/7 1 178        1 341        1 474        1 652        1 887        

11/7-28/7 1 265        1 443        1 586        1 795        2 040        

18/7-25/7 (a) 1 265        1 443        1 586        1 795        2 040        

25/7-1/8 (a) 1 459        1 642        1 821        2 045        2 336        
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1/8-8/8 (a) 1 586        1 795        1 989        2 234        2 555        

8/8-15/8 (a) 1 459        1 642        1 821        2 045        2 336        

15/8-22/8 (a) 1 280        1 464        1 617        1 826        2 091        

22/8-29/8 (a) 740          840          910          1 035        1 168        

29/8-5/9 (a) 515          590          650          720          825          

5/9-12/9 (a) 425          470          520          590          665          

12/9-19/9    335          380          415          450          525          

19/9-26/9    310          350          375          410          475          

26/9-3/10    295          330          355          385          445          

3/10-17/10   290          330          355          390          455          

17/10-31/10  410          470          515          580          655          
 

(a)= asunnot vuokrattavissa ainoastaan la-la 18/7-12/9. 

 

Asuntojen (maisons) vuokran hintaan sisältyy / varustelu 

- Vastaanottopalvelut asukkaita varten 

- Yhteisen uima-allasalueen käyttö 

- Piha-alueen / terassin huonekalut 

- Puutarhanhoito 

- Autopaikka  

- Liinavaatteet (lakanat ja pyyhkeet) 

- Varusteltu keittiö: astianpesukone, keraaminen liesitaso, uuni ja/tai mikroaaltouuni, 

jääkaappi, astianpesukone, leivänpaahdin, kahvinkeitin, vedenkeitin 

- Silityslauta ja –rauta  

- Pyykinpesukone ja kuivuri palvelupisteessä (polettikäyttöiset) 

- TV, satelliittiliitäntä 

- Ilmastointi ja lämmitys  

- Oma turvasäilö 

- Puhelin  
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Kohteessa hintaan ei sisälly valmiiksi (maksut paikan päällä): 

- Paikallinen oleskeluvero 2,48 € / hlö / vrk (ei alle 13-vuotiailta).  

- Takuumaksu 400 € / asunto ja 800 € / erillistalo. Summa palautetaan oleskelun jälkeen. 

- Majoituksessa on ensimmäiset vessapaperirullat vessoissa valmiiksi  

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

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

- Paikan päällä maksuvälineinä käyvät: Visa, Eurocard, Mastercard 

 

Pidätämme oikeuden hintojen muuttumiseen. Ravintola ja kylpylä ovat yksityisiä yrittäjiä, 

joiden palveluajoissa voi olla muutoksia erityisesti Ranskan loma-aikojen ulkopuolella.   

 

Kohteeseen saatavilla lisämaksusta (tilaukset ja maksut ennakkoon): 

- Jääkaapin täyttö ennakkoon 140 € (alkupaketti 4-6 hengelle)  

- Synttäri/juhlapaketti: champagne-pullo, tuoreita kukkia ja paikallinen snack – paketti 95 

€ / tilaus tai champagne-pullo ja pientä suolaista paikallismaistiaisia valmiina 

asunnossasi 55 € / tilaus. 

- Kohteeseen saa tuoda pienen kiltin lemmikkieläimen (39 € / viikko) 

- Kohteessa on lakanat ja pyyhkeet valmiiksi asunnoissa ja taloissa. Ohessa hinnat 

alkupetaukseen (kaikki sängyt) ja loppusiivoukseen.   

- Lisätilaukset tulee tehdä huonevarauksen yhteydessä, muussa tapauksessa lisätään 

palvelupalkkio 24 € / lisätilaus.  

 

 

Hinnat € 

Pientaloasunnot Uima-allastalot 

M24          M4K         M46X         M68X         M810X        V68I         V810I        V1012I     

 

Alkupetaus 

valmiiksi ja 

loppusiivous 

70 70 90 100 135 165 215 235 

 

Muuta infoa 

Saatavilla myös juhla- ja cateringpalveluja, lisälakanat, lisäsiivous, takkapuut., piha-alueen 

lisäaurinkotuolit. Paikan päältä voit ostaa pienen siivousaineiden setin. Seminaaritilat paikan 

päällä, 2 kpl, 15 – 100 hengelle. 

 

Vuokrauksen yhteydessä ilmoita: 

- Asukkaiden määrä ja nimet 

- Mukana olevien lasten iät 

- Takuusumman antavan henkilön nimi 

 

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. 
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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 100 € / erillistalon vuokraus ja 50 € / asunnon 

vuokraus.  

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

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

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 sisään kirjautumisen 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 
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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.  

 

Pidätämme oikeuden tämän esitteen tietojen muuttumiseen. 

Päivitys 7.12-2018  Kuvat Laurenzo Salemi, Studio Chevojan ja Pamplemousse Oy 
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