Résidence de
vacances
L e s Tr o i s
Montagnes
D a t u m

Onze sterke punten
zijn:

• De heerlijke rust.

n i e u w s b r i e f

Ruimte, rust, en recreëren in
de Pyreneeën

• Het prachtige uitzicht.

• Luxe en confortabele appartementen.

• Veel te zien en te
doen in de omgeving.

• Heerlijk zwembad.
• Mogelijkheid gebruik te maken van
de aankomstmaaltijd.

• U kunt een boodschappenlijstje
doormailen.

• Ned. TV
• gratis WIFI

Ruimte, Rust en Recreëren,
de 3 "R-en" van een geslaagde vakantie "a la campagne".
In de franse Pyreneeën, departement Haute-Garonne,
in het plaatsje Ganties, vindt
U Résidence de vacances Les
Trois Montagnes.
Hier kunt U een appartement
(gîte) huren middenin de
ongerepte natuur van de
franse Pyreneeën.

Rijsenburg. (drie = Trois,
bergen = Montagnes).

partement Haute-Garonne
is.

Het toeval wil dat het plaatsje Ganties waar wij wonen,
onderdeel uitmaakt van het
gebied “Les Trois Vallée”
waar drie bergen prominent
aanwezig zijn te weten; Pic
du Gar, Pic du Cagire en Pic

Het plaatsje Ganties ligt aan
de voet van de Pyreneeën en
is een prachtig uitgangspunt
voor het maken van uitstapjes van uiteenlopende aard.

de Paloumère.

Naast ons huis in de oude
koeienstallen hebben we 2
appartementen gemaakt die
van alle gemakken zijn voozien.

Bijschrift bij afbeelding.

De naam “Les trois Montagnes”hebben wij gekozen
omdat wij,vóór ons vertrek
in 2002 uit nederland, woonachtig waren in Driebergen-

Les Trois Vallée op hun beurt
maken weer onderdeel uit
van “Les Comminges Pyrénées” die op zijn beurt weer
een gebied binnen het de-

Onze 6 persoons appartementen zijn van alle gemakken voorzien.

en badkamer beneden en
het appartement SAROUSSE heeft het woon/
keukengedeelte beneden en
de slaapkamers en badkamer boven.

De appartementen hebben
de namen van 2 beren die in
de Pyreneeën zijn uitgezet.
Appartement BALOU heeft
het woon/keuken gedeelte
boven en de slaapvertrekken

In de appartementen vindt U
een tv (Nederlandse zenders
excl.rtl8), koelkast, vaatwas-

U kunt uitgebreide wandelingen maken, urenlang mountainbiken op uitgezette routes, en vele steden bezoeken.
Verder kunt u in de nabije
omgeving Parapente, paardrijden, raften, golfen en
tennissen, eigenlijk te veel
om op te noemen.

Ons uitzicht op
de pic du Cagire

ser en magnetron.
Beide appartementen hebben 2 slaapkamers; 1 met
een 2-persoons bed en 1
met 2 eenpersoons bedden.
De 5e en 6e slaapplek worden gevormd door de bedbank.

Relaxen
Het is heerlijk relaxen bij
Les Trois Montagnes.
Lekker bijkomen van alle
drukte, liggend aan rand
van het zwembad of in de
hangmat want ieder appartement heeft z’n eigen
U kunt de hangmat ook
lekker in de schaduw van
de notenboom zetten.

hangmat.

Ons Zwembad is 10 bij 5
en volledig omheind.

Bewegen en vermaak
Het
is
heerlijk
relaxen
bij
Les
Trois
Montagnes

Het hoeft natuurlijk niet
alleen maar een vakantie
van luieren en relaxen te
worden.
Voor de nodige beweging
biedt onze tafeltennis tafel
en de voetbal tafel een
leuke afwisseling.

Vervelen zult u zich geen
moment want in de weide
omgeving zijn er natuurlijk
uiteenlopende wandelingen
te maken, van makkelijk
tot zeer zwaar.

Ook een lekker potje voetballen of basketballen
helpt U en beetje van het
“luie” zweet af.

Culinaire verwennerij
Naast de aankomstmaaltijd, die we tegen een zeer
schappelijke prijs aanbieden, is er in het hoogseizoen nog de mogelijkheid
om ongeveer 2 maal per
week bij ons te eten. Dit
doen we op basis van tables d’hôtes.
We maken gebruik van de
streekproducten en de
walnoten van onze walno-

tenbomen.

In het hoogseizoen, organiseren we voor de kinde-

ren ‘s woensdags pannenkoekenavond en er kan de
hele week friet worden
besteld.

Sportief in de Pyreneeën
wandelingen.
Vele uitdagingen liggen op U
te wachten, zowel makkelijke
als hele zware wandelingen
zijn mogelijk. Wij beschikken
over voldoende informatie om
U daarbij op weg te helpen.

gen voor de liefhebbers van
de racefiets. U kunt hierbij
denken aan de col de tourmalet, col de portret d’aspet
en de col d’aspin. En in juli
komt de tour de france hier
altijd in de buurt.

Ook de mountainbikers kunen
hun hart ophalen. Vele uitgezette routes zorgen voor genoeg variatie.

De Pyreneeën is het gebied
bij uitstek geschikt voor het
maken van uiteenlopende

De tourfietsers hebben helemaal niets te klagen. De vele,
uit de tour de france bekende, cols zijn echte uitdagin-

Steden bezoek
Voor de liefhebbers van steden kunt U alle kanten op,
natuurlijk Toulouse met het

prachtige place de Capitol,
maar ook Foix, Tarbes en Pau
zijn de moeite van het bezoeken waard.

Voor degene die daarnaast
spiritueel aan hun trekken
willen komen is er natuurlijk
Lourdes. Een bijzondere ervaring om eens mee te maken.

Sallat ademen nog de echte
franse sfeer uit die u van
Frankrijk verwacht. Op het
terras van Café Francais in
Aspet zult u zich een echte
fransoos voelen, zeker op de
zaterdag en zondagmorgen
wanneer er een kleine markt
is waar de lokale bevolking
hun groente en fruit halen.

De kleinere plaatsjes dichterbij zoals Aspet en Salies du

Andere activiteiten
kasteel bezoek, survivalpark
kortom te veel om op te noemen voor meer informatie en
foto’s verwijzen wij U graag
naar onze website

Natuurlijk zijn er nog allerlei
andere activiteiten op te noemen die U in de Pyreneeën
kunt doen.

Raften, parapente, canyoning, vissen, paardrijden,

Wij
kunnen U
op weg
helpen
om U een
leuke dag
te laten
beleven.

Les Trois Montagnes
Quartier Marsaou
31160 Ganties
Quartier
Marsaou
Haute-Garonne
31160 Ganties
France
Tel: 0033 5 61 88 39 80
E-mail: info@lestroismontagnes.com
www.lestroismontagnes.com

Wij hopen dat u via dit document nieuwsgierig bent geworden naar onze accommodatie.
Op onze website vind U uitgebreidere informatie over de appartementen en wat er te
doen is in de omgeving.
Op de website vindt U ook zeer veel foto’s
om U een nog duidelijker beeld te geven van
wat U bij ons kunt verwachten.
Wij hopen snel tot ziens
Vriendelijke groeten,
Lourenz en Jessica Brunt

Ruimte, Rust en Recreëren

SAROUSSE

Prijzen:

Laagseizoen:

€ 385,-

Middenseizoen

€ 455

Hoogseizoen

€ 645,- / 695

Bezoek onze website voor meer details.

BALOU

