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LANGUEDOC Fraai kavel met bouwvergunning
voor de bouw van 2 ruime moderne villa's met veel
lichtinval. Dit vrijwel hoogste punt van een pittoresk
dorp, ten Westen van Lac du Salagou kent een adem-
benemend uitzicht! NL bouwbegeleiding is mogelijk.
Uitstekende investering Ref. 11-7177 € 140.000,- 

PROVENCE Provençaalse villa met inpandig gasten -
verblijf. Zeer sfeervolle omheinde tuin (1.333 m2), ruim
zwembad en zomerkeuken. Het pittoreske en levendi-
ge Vénasque (‘Entre Lubéron et Ventoux’) bevindt zich
op enkele minuten lopen en maakt dit huis uitzonder-
lijk. Exclusief aanbod Ref. 11-2161 € 650.000,-

PROVENCE Prachtige vergezichten Ruime Pro-
vençaalse villa met 3 gastenverblijven en 2 zwemba-
den te midden van ‘authentiek’ Provençaals land-
schap  op ruim 1,5 ha nabij het sfeervolle Bédoin, aan
de voet van de Mont Ventoux Ref. 11-2146 Exclusief
aanbod Van: € 885.000,- nu voor € 790.000,-!

LANGUEDOC Het ultieme Mediterrane gevoel
beleeft u in deze luxe gelijkvloerse villa op ruim 1
 hectare met wijngaard, zwembad en schitterende ver-
gezichten nabij het (wijn)stadje St. Chinian. 
Ref. 11-2157 Van € 1.100.000,- nu voor € 925.000,-!
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VOORMALIGE NATUURSTENEN BOERDERIJ MET RIJKE HISTORIE PROVENCE
De boerderij heeft o.a. dienst gedaan als ‘relais’ en pannenbakkerij. Het object is gelegen op een prach tige natuurrijke locatie in de
 Lubéronmet panoramische vergezichten en behelst nu een hoofdhuis met 4 gîtes en bijgebouwen. Ref. 11-2164 Prijs: € 1.250.000,-

UNIEKE WONING MET VIJF GASTENVERBLIJVEN PROVENCE op een idyllische locatie aan de
voet van de Dentelles de Montmirail nabij Beaumes de Venise. Schitterende aangelegde Mediterraan begroeide tuin grenzend aan een
wijngaard. Uniek en exclusief aanbod. Ref. 11-2138 Nu van € 1.190.000,-  voor € 980.000,-!!

Adembenemend uitzicht en kwaliteit in de Languedoc en Provence!
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