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‘logeren’
als God in Frankrijk!

Vele mensen dromen ervan, om de koffers te pakken en als God in Frankrijk te gaan leven. Bij de heer en
mevrouw Van den Berghe bleef het niet bij dromen. Na jaren over en weer reizen, beslisten ze in 2008
definitief naar Zuid-Frankrijk te verhuizen op de grens met de Vaucluse waar ze een ruim domein met
huis kochten in de directe omgeving van de Mont Ventoux gelegen tussen olijfgaarden en lavendelvelden
in een klimaat dat gemiddeld 300 dagen zon per jaar garandeert! Via hun Bed & Breakfast ‘Fontaine
du Pommier’ delen deze twee Belgen met graagte de onaangetaste charme van Zuid-Frankrijk op hun
landgoed in Eygaliers, een groene plek op 5 kilometer van de stad Buis-les-Baronnies.
Tekst: Sigrid Nauwelaerts
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e B&B ‘Fontaine du Pommier’ staat synoniem voor genieten.
Hij biedt immers alles wat een vakantie onvergetelijk maakt;
relaxen en luieren bij het zwembad en genieten van de
natuur en rust. Voor wie het graag iets actiever heeft, valt er in de
omgeving wel het een en ander te ontdekken. Naast de bekende
musea en bezienswaardigheden van de Provence, worden er tijdens
de zomermaanden meerdere festiviteiten georganiseerd en ook voor
wandel- en fietsliefhebbers stelt de omgeving niet teleur. Uniek aan
deze B&B is de aanwezigheid van een eigen bron, die zorgt voor
de volledige bevoorrading van water over het hele terrein. Zelfs het
zwembad wordt gevuld met dit bronwater.
Om de gasten maximaal comfort en rust te garanderen, biedt
‘Fontaine du Pommier’ drie verschillende verblijfsformules: een gîte,
de formule chambre d’hôtes en als derde mogelijkheid een perfect
uitgerust eikenhouten bijgebouw, de luxe lodge ‘Heritage’.
Het hoofdgebouw omvat een gîte en chambres d’hôtes die
bestaat uit een luxe charmekamer voor 2 personen op het
gelijkvloers. Het andere gastenverblijf op de eerste verdieping
bestaat uit 2 communicerende luxekamers voor 2 tot 4 personen.
Deze charmekamers kunnen ook samen worden gereserveerd als
vakantiewoning, onder de formule Gîte. In dit geval huurt men de 3
charmekamers en heeft men ook een keuken ter beschikking. Door
het aantal personen te beperken, maximum 10 personen voor deze
3 formules, garandeert de B&B rust en privacy voor al zijn gasten…
De luxe lodge, Heritage ligt apart op de grond van een oude
olijfgaard en is voorzien van alle moderne comfort; 2 slaapkamers,
badkamer, living, keuken en privé terras. Voor hen, die in volledige
onafhankelijkheid van het domein willen genieten, is deze formule
een uitstekend alternatief met toegang tot het zwembad en tuin.

Wie graag een authentiek plekje ontdekt in Zuid-Frankrijk, weg van
het massatoerisme, moet beslist met de B&B ‘Fontaine du Pommier’
kennismaken. Niet alleen in de zomermaanden, maar ook in het vooren najaar is het heerlijk genieten in dit goddelijk oord. Van de sfeer
van het Romeinse of middeleeuwse verleden, bijvoorbeeld, is buiten
het hoogseizoen veel meer te proeven. Liefhebbers van geur en
kleur worden vooral in april en mei verwend als verreweg de meeste
bloemen tot bloei komen. En, de grote bedrijvigheid ten tijde van
de druivenoogst (oktober) heeft ook haar eigen bekoring. Wie nu al
vakantiekriebels krijgt, grasduint even door het aanbod, de fotoalbums
en commentaren van vakantiegangers op de website.
Let wel, door het exclusieve karakter van deze stek, is tijdig reserveren
de boodschap… I
www.fontainedupommier.com
+33 475 26 13 01 & +33 637 73 80 35
info@fontainedupommier.com

3 verblijfsformules
• Gîte: volledig onafhankelijk voor max. 6 personen.
Prijsindicatie: voor 4 personen van 945 € tot 1420 € per week.
• Chambre d’hôtes: verhuur van kamers met ontbijt voor max. 6 personen.
Prijsindicatie: voor 2 personen van 100 € tot 120 € per nacht
• Heritage (luxe lodge): volledig onafhankelijke vakantiewoning met aparte
inplanting voor max. 4 personen.
Prijsindicatie: voor 2 personen van 790 € tot 1200 € per week.
Meer prijsinfo via www.fontainedupommier.com
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