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PROVENCE Vrijstaande gelijkvloerse villa met
zwembad nabij schilderachtig dorp met voorzieni n-
gen. Zuidwestelijk gelegen tuin (5.500 m2) met wijds
uitzicht op o.a. de Lubéron. Uitstekende investering,
voor permanente bewoning of als tweede huis met
prima verhuurrendement! Ref. 11-2166 € 438.000,-

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,-

LANGUEDOC Prachtig en privacyvol landgoed
Met o.a. een karaktervol natuurstenen hoofdhuis, 2
gîtes, kleinschalige camping en zwembad op 17,7 ha.
grond, in het schitterende natuurrijke Parc Naturel du
Haut Languedoc. Documentatie op aanvraag. Bezich-
tiging op afspraak. Ref. 11-2165 € 745.000,- 

PROVENCE Voorm. natuurstenen boerderij met
rijke historie, heeft o.a. dienst gedaan als ‘relais’
en pannenbakkerij. Op een prach tige natuurrijke
locatie in de  Lubéron met panoramische verge-
zichten en behelst nu een hoofdhuis met 4 gîtes
en bijgebouwen.Ref. 11-2164 € 1.250.000,- 
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UNIEKE EN GELIJKVLOERSE VILLA MET TALRIJKE TERASSEN LANGUEDOC
met zwembad en prachtige vergezichten. De tuin ( 8.190 m2) is met zorg aangelegd en lijkt samen te smelten met de natuur. Rustige
ligging nabij dorp in de omgeving van St. Chinian. Exclusief aanbod. Ref. 11-2168 Prijs: € 895.000,-

PROVENÇAALSE VILLA MET 3 GASTENVERBLIJVEN & 2 ZWEMBADEN PROVENCE
te midden van ‘onbedorven’ Provençaals landschap  op ruim 1,5 hectaren nabij het sfeervolle Bédoin, aan de voet van de Mont Ventoux.
Prachtige vergezichten Ref. 11-2146 Nieuwe prijs: € 756.000,-

Adembenemend uitzicht en kwaliteit in de Languedoc en Provence!
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