1. HUIS
Welkom
Welkom in Soreillou, mijn trotse vakantiehuis aan het Lac de Serre Ponçon in de Zuidfranse Alpen.
Dit is een prachtige plek om te relaxen en te genieten van de indrukwekkende natuur. Deze site
geeft hiervan een indruk. Kijk rustig rond en boek snel!

Ligging
De woning is zeer mooi gelegen direct aan de oever van het Lac du Serre Ponçon in de Zuidfranse
alpen. In de zomer heerlijk voor wandelingen in de bergen, zwemmen in het meer en het beoefenen
van verschillende soorten watersporten. In het najaar ideaal voor rustzoekers en in de winter op
korte afstand van vier skigebieden.
Het Lac de Serre Ponçon is een groot stuwmeer, dat ligt in de Zuidelijke Alpen. Het gebied waar de
woning ligt, heet Port Saint Pierre, wat hoort bij het dorpje Sauze du Lac. (aan de D 954).
De residentie “Port Saint Pierre” bestaat uit een 40-tal woningen aan het meer. Er is een haven,
waar u uw eigen boot kunt aanleggen, een volleybalveld en een beveiligd zwemstrand, met
beschaduwde picknicktafels. Er zijn waterfietsen, kanos en mogelijkheden om te waterskiën.

Indeling
De woning met terras, een grote tuin en een eigen parkeerplaats is geschikt voor zes
personen.
Vanuit de hal komt u via een open trap beneden in de living met ruime zithoek met open
haard. Openslaande deuren leiden naar een half overdekt terras (loggia) waar u heerlijk in de
zon of schaduw kunt zitten. Ook bevindt zich hier de eethoek met open keuken, voorzien van
een elektrisch fornuis, oven, koelkast en afwasmachine.
In de hal bevinden zich een toilet en een doucheruimte. Op de eerste etage zijn twee
slaapkamers (tweepersoonsbed en twee éénpersoonsbedden). Ook is hier de badkamer met
bad en toilet. Eén etage hoger is een derde slaapkamer met 2 slaapplaatsen.

In het kort
Personen
Huisdieren
Kamers
Apparatuur
Woonoppervlakte
Niet inbegrepen
Schoonmaken
Periode
Afstand (Utr.)
Prijzen (link naar prijzen)
Zwemmen
Uitstapjes

max. 6 personen
nee
woonkamer, open keuken, 3 s.k.
o.a. CD, TV, wasmachine, vaatwasser, oven, boiler, CV
80 m²
handdoeken en bedlinnen
zelf doen voor vertrek
gehele jaar, za. 13.00 – za. 11.00 uur
1150 km
€ 325 – 750
op 100 meter
Barcelonette, Gap, Sisteron, Embrun.

2. Het meer
Het meer
Het Lac de Serre Ponçon is het één na grootste stuwmeer van Europa. Het meet 1,2 miljard kubieke
meter water en is 2800 hectaren groot. Het waterniveau varieert 20 tot 30 meter gedurende het
jaar, met het laagste punt in februari. Het is een paradijs voor watersporters en vissers. Nagenoeg
alle watersporten kunnen hier beoefend worden: zwemmen, duiken, zeilen, windsurfen, jetski, kitesurf, waterski, pleziervaart, kanovaren, roeien, etc.
Het meer is omringd door hoge bergketens. Met de auto kan een prachtige dagtocht rondom het
meer worden gemaakt, met verschillende adembenemende panorama’s. Ook zijn er verschillende
wandelroutes mogelijk in het indrukwekkende natuurgebied.

Het strand
De woning ligt op twee minuten lopen van het meer, waar een klein kiezelstrandje is en een
aanlegsteiger voor bootjes. Ook is er een grasweide met mooie schaduwrijke bomen. Voor kinderen
is er in het hoogseizoen bewaking en een stuk van het meer is voor hen afgezet. Men kan er
zwemmen, surfen, waterfietsen, zeilen, kanoën, vissen etc.
Even buiten Embrun, op ongeveer 30 minuten rijden van de vakantiewoning, ligt het “Plan d’Eau”:
een afgeschermde baai aan het meer, met een ideaal strand voor kleine kinderen, waar het water
lang ondiep is. Er is een groot grasveld, speeltuin, tennisveld, mini-golf, basketbal-, volleybal- en
jeux-de-boulesveld.

De Durance
De Durance ontspringt in de bergen bij Montgenèvre en mondt ten zuiden van Avingnon uit in de
Rhône. Van de middeleeuwen tot eind 19e eeuw werd de rivier gebruikt om hout te vervoeren. De
komst van de stoomtrein maakte hier een einde aan.
Het smeltwater dat de rivier voor de helft voedt, maakte het een gevaarlijke en onberekenbare
rivier. Het debiet varieerde sterk (van 18 tot 1800 m3/s). Grote overstromingen in 1843 en 1856
richtten enorme ravage aan in de regio van Avignon. Om de rivier te temmen werd besloten een
barrage te bouwen. Het gebied van Serre-Ponçon bleek het meest geschikt, ook al moesten 1500
inwoners wijken.

De historie
De dam werd in 1895 ontworpen door de russische ingenieur Ivan Wilhem. De bouw duurde van
1955 tot 1961. De bouw behelste naast de stuwdam ook 14 kilometer spoorlijn, 3 nieuwe viaducten
en 50 kilometer autoweg. De dorpen Savines, Ubaye, Rousset in de vallei van de Durance en de
Ubaye verdwenen onder het wateroppervlak. De 1500 inwoners werden geëvacueerd en vestigden
zich onder andere in het nieuwe dorp Savines-Le-Lac. De begraafplaats van Ubaye werd verplaatst
naar een hoger gelegen deel, langs de weg bij Sauze du Lac. De Chapelle Saint-Michel uit de 12e
eeuw bleef gespaard omdat deze net boven het wateroppervlak uit bleef steken.

De stuwdam
De aarden dam heeft een lengte van 123 meter, is 120 meter hoog en bestaat uit 14 miljoen m3
materiaal. Na vijf jaren bouwen met 3000 werklieden werd de barrage in 1960 in gebruik genomen.
Naar Amerikaanse voorbeeld werd gekozen voor een aarden dam, aangezien deze beter bestand is
tegen aardbevingen. De dam kan bevingen tot een kracht van 7 op de schaal van Richter
weerstaan. In 18 maanden vulde het meer zich met smeltwater uit de bergen.

Energie
Het meer levert energie aan 16 waterkrachtcentrales, waarmee 50% van de regio Provence-AlpesCôtes-d’Azur van energie wordt voorzien. Tevens zorgt het voor irrigatie van 150.000 hectare grond
en levert het drinkwater voor Sisteren en Marseille. Maar de belangrijkste winst van het meer is het
tourisme dat het gebied heeft getrokken.
De waterkrachtcentrale van de EDF bij de stuwdam is geopend voor het publiek. Er is een
permanente expositie, maquettes, film en uitkijkpunt.
Openingstijden: van juni t/m sept op maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur, buiten het
seizoen op afspraak (04 92 54 41 18)

3. De omgeving
De omgeving is voor een ieder die van ruimte, zuivere lucht en rust houdt een aanrader. Er zijn
goede wandelkaarten van dit gebied en de natuur is hier adembenemend. Door de hoogte van de
bergen, met bergtoppen tot ca. 3000 m, is het gebied uitstekend geschikt voor allerlei bergsporten.
Voor wandelaars zijn er verschillende wandelroutes uitgezet en er zijn een aantal klimwanden met
verschillende niveau’s. Voor de echte avonturiers is er de mogelijkheid om aan canyoning mee te
doen. Diegene die liever niet te voet gaan, kunnen de omgeving verkennen met de fiets of
mountainbike.
De vier bekendste plaatsen in deze omgeving op korte afstand
Barcelonette en Gap.

zijn: Savines le Lac, Embrun,

Le Sauze du Lac
Port Saint Pierre, het park waarin ons vakantiehuis ligt, behoort bij Le Sauze du Lac. Dit boerendorp
ligt op 2 km afstand van onze vakantiewoning en torent uit boven het meer. In de kleine straatjes
tussen de oude boerderijen en tractoren lijkt de tijd stil te staan. Er is een uitkijkpunt met een
adembenemend panorama over het gehele meer en de Alpen.
www.provenceweb.fr/f/alaupro/lesauze/lesauze.htm

Les Demoiselles coiffées
De “gekapte juffers” zijn een merkwaardig natuurfenomeen vlakbij huis: de erosie had op bepaalde,
hardere delen van een oude gletsjermorene minder vat en hierdoor ontstonden 40 meter hoge,
slanke pilaren (demoiselles), bekroond (coiffé) met een rotsblok, die begroeid kan zijn met gras en
een sparretje..

Savines-le-Lac
Dit dorp is bevindt zich op 15 minuten rijden van de vakantiewoning. Het is opnieuw opgebouwd,
nadat het oude Savines in de jaren 50 werd overstroomd bij de aanleg van het stuwmeer. In de
bebloemde dorpskern, aan de rand van het meer zijn twee bakkers, een kleine supermarkt en
restaurants voor zowel de snelle hap als een goede maaltijd. In het centrum staat de moderne kerk
St. Florent met bijzondere vensters.
In het VVV is een permanente fototentoonstelling over het oude Savines, voor, tijdens en na de
bouw van het stuwmeer.
www.savineslelac.com
www.provenceweb.fr/e/alaupro/savines/savines.htm

Pontis
Pontis is een kleinafgelegen dorpje, gelegen aan een zijweg vanaf de hoofdweg niet ver van onze
woning. Er is een winkel met regionale producten, een museum en een kerk. Maar Pontis is vooral
bekend vanwege de Col de Pontis (1300 meter), dat een adembenemend uitzicht biedt over het
meer en de Alpen. Een heerlijk gebied om te wandelen en van de vergezichten te genieten.

Embrun
Deze zeer oude en nog deels door wallen omgeven stad wordt wel het “Nice van de Alpen”
genoemd. Embrun ligt op een half uur rijden van ons huis, waar met plezier gewinkeld en
gewandeld kan worden. Verschillende monumenten, oude huizen met schitterend bewerkte deuren,
fonteinen, poorten en beelden getuigen van een rijk historisch verleden. De cathedraal NotreDame-du-Réal uit de 12e en 13e eeuw is een bezoek waard.
Naast al deze bezienswaardigheden is Embrun een bruisende stad met diverse eetgelegenheden en
kroegjes. De discotheken en het Internetcafé tonen dat ook hier de tijd niet heeft stilgestaan.

http://www.embrun.com/embrun.htm
http://www.embrunais-serreponcon.net/

Barcelonnette
Dit kleine bergstadje ligt op een ruim half uur rijden van ons vakantiehuis. ’s Zomers is het er
heerlijk wandelen langs de kleurrijke winkels en genieten van de gezellige terrasjes rondom de
fontein van La place Manuel. ’s Winters is het de uitvalsbasis voor drie skistations in de buurt: PraLoup, Sauze Super-Sauze en Sainte Anne.
Na Embrun is Barcelonnette een prima plek om uitgebreid boodschappen te doen. Zaterdagavond is
het heerlijk eten op het plein, met live muziek, vaak Jazz.
www.barcelonnette.net

www.provenceweb.fr/f/alaupro/barcelon/barcelon.htm

La Chapelle Saint-Michel de Prunières
Net als de Mont Saint Michel in Normandië steekt dit kerkje net boven het water uit. De SaintMichel de Prunières uit de 12e eeuw bleef gespaard, toen het gehele dorp Savines moest wijken
voor de aanleg van het stuwmeer: volgens berekeningen zou het net boven het wateroppervlak uit
blijven steken. Dit levert een fotogeniek plaatje, zowel vanaf de oever als vanuit langsvarende
bootjes. De kapel is helaas niet geopend voor het publiek.

Dagtocht Provence of Middellandse zee
Vanuit ons vakantiehuis behoort een dagtocht naar de Middellandse zee of de Provence tot de
mogelijkheden. Vanuit Digne rijdt een trein in ruim drie uren naar Nice. Per auto zijn de fenomenale
Gorges du Verdon, het provencaalse Aix en Provence en of de haven van Marseille binnen 2,5 uur
bereikbaar. Een bezoek aan Sisteron of Digne in de Provence is ook zeker de moeite waard.
Sisteron, ook wel de poort van de Provence genoemd, ligt op een afstand van ± 60 km.

4. Activiteiten
Dit gebied heeft het gehele jaar veel te bieden. Zowel voor zomerse watersport als sportieve
wintersport is het een ideale plek. Maar ook tijdens een ontspannen vakantie, al dan niet met
kinderen, zijn er leuke uitstapjes te maken. Ook als je niet van skieën houdt, is het hier ‘s winters
heerlijk. Klik op de bovenstaande kopjes om meer te lezen over wat er te doen is en waar meer
informatie te vinden is.

Watersport
In de zomer is dit een waar paradijs voor de watersportliefhebber. U kunt er surfen, zeilen,
waterskiën, vissen, kanoën, zwemmen, of heerlijk zonnen aan de oever. Meer hierover lees je onder
de grote knop ‘het meer’.
Op de rivieren L’Ubaye en de Durance kunt u de windwatersporten beoefenen, zoals rafting,
wildwaterzwemmen en kayakken. De rivier de Durance stroomt door het Parc Naturel Regional du
Queyras richting Embrun, waar het uitmondt in het Lac de Serre-Ponçon.
De wildstromende rivier biedt uitstekende mogelijkheden om te kajakken en raften en in het hoger
gelegen gebied in de Queyras ook canyoning. Hier komen de vissers onder ons aan hun trekken en
ook de vliegvissers kunnen hun hart (of vis) ophalen. Er worden voor vissers ook bergtochten
georganiseerd.

Wintersport
’s Winters bieden skigebieden binnen een half uur rijden de mogelijkheden om te skiën, rodelen,
langlaufen en snowboarden. Tot eind april kan men hier terecht. De sneeuwzekere skio-oorden PraLoup en Sauze Super-Sauze bij Barcelonette worden door steeds meer Nederlanders bezocht. Ook
veel kleinere ski-paradijzen zoals Saint-Jean Monclar, Les Orres, Réallon, Risoul, waar men ook met
kinderen zeer goed kan skiën, zijn binnen 30 minuten bereikbaar. Andere wintersport-activiteiten
zoals ski-school, rodelen, langlaufen en snowboarden zijn mogelijk.
Voor de sneeuwverwachtingen klikt u hier
http://www.savineslelac.com/french/SLL_Bulletin_neige-stations_ski_hautes_alpes_05.html

Skigebieden
Een overzicht van de skigebieden (tussen haakjes staat de totale lengte van de skipistes).
Réallon (28 km) http://www.reallon-ski.com/
Risoul (180 km) http://www.risoul.com/
Vars (180 km) http://www.vars-ski.com/
Les Orres (88 km) http://www.lesorres.com
St Jean Monclar (45 km) http://www.montclar.com/fr/
Pra-Loup (170 km) http://www.praloup.com/
Sauze Super Sauze (65 km) http://www.sauze.com/
Val d’Allos (160 km) http://www.valdallos.com/

Vliegsport
Vanaf een plateau in het dorp St Vincent les Forts, 20 minuten rijden vanaf onze woning, wagen
parapenters dagelijks een sprong van de berg... Vanaf onze woning is dat goed te zien, maar het is
ook zeker een bezoek van dichtbij waard. Een wie het lef heeft: Jennifair biedt de mogelijkheid een
tandemsprong te maken. Via de Nederlandse paraglidingschool Inferno kun je hier ook een
basiscursus volgen om het vliegbrevet te halen. Inferno opende hier in 2004 het parapentecentrum
Volantis. Het ligt naast de startplek en heeft uitzicht over het lac de Serre Ponçon. Naast een hotel

met 10 kamers, een shop, een theorieruimte, een restaurant, een Ierse Pub is er een groot terras
met uitzicht op de start- en landingsplaats.
Voor meer informatie:
http://www.paraglidingschool.nl/

http://www.jennifair.fr/parapente/accueil.htm

Autotochten
Een autorit door de Hautes Alpes zeker de moeite waard. Het verkeersbureau heeft een vijftal
thematische routes omschreven, waarbij de nieuwsgierige toerist beslist aan zijn trekken komt: de
fruit- en wijnroute, de lavendelroute, de Napoleonroute, de hoogalpijnse route en de
zonnewijzerroute.

"De Marmottenberg"
Op loopafstand van ons huis, langs de D954, bevindt zich La Montagne aux Marmottes, een
dierenpark met een omvang van drie hectare.
Men kan er marmotten, herten, vossen, dassen en konijnen zien. Een botanisch parcours start in
een klein museum over de bergfauna en leidt onder andere langs een reconstructie van een
prehistorische grot en prachtig uitzichtpunt over het meer. Verder is er een speeltuin, een winkel,
bar voor drinken, ijs en snacks. Dagelijks vindt een spectaculaire valkenshow plaats. Voor de
kleintjes een gegarandeerd leuke middag. De entreeticket is tevens een abonnement voor het
gehele seizoen.
Geopend: van april tot oktober, van 9.30 tot 19.00 uur.
Valkenshow: van 15 mei tot 31 augustus, dagelijks (behalve zaterdag) om 14.00 en 17.15 uur.

Le Muséoscope du Lac
In het Muséoscope du Lac krijgt u een goed beeld van het ontstaan van het meer en wat eraan
voorafging. Het museum is gelegen aan de noordzijde van de stuwdam en biedt een prachtig
uitzicht op het meer, de dam en de Durance. Ook Le Sauze du Lac is vanaf dit punt, aan de
overkant van het meer, goed te zien. Een rondleiding van één uur leidt u langs maquettes van de
oude dorpen die voor het stuwmeer moesten wijken. In twee bioscoopzalen ziet u films (Nederlands
commentaar via een koptelefoon) over de situatie voor de aanleg van het meer, interviews met
bewoners en een documentaire over de bouw van de stuwdam. In multimediashow beleeft u tot slot
hoe de vallei onderstroomt en de dorpen onder water verdwijnen.
Geopend: van maart tot oktober, in het hoogseizoen van 9.00 tot 18.30 uur, met rondleidingen om
10, 11, 14, 15, 16 en 17 uur.
http://www.museoscope-du-lac.com/

La Maison des Énergies
De permanente expositie van het Maison de Energies aan de voet van de barrage laat zien hoe een
energiecentrale werkt. Met interactieve modellen en multimedia presentaties wordt tevens het beeld
geschetst van de geschiedenis en het ontstaan van de stuwdam. Een film toont de activiteiten van
de Franse energiemaatschappij en de rol die het water hierin speelt.

Parc National des Ecrins
Dit paradijs voor flora en fauna wordt elk jaar door 600.000 mensen bezocht. Het Parc is gelegen
tussen Gap en Briancon en is vanuit Embrun via Réallon of Châteauroux les Alpes te bereiken. Het
park heeft een rijke flora, met 1800 plantensoorten waarvan 40 zeldzame of bedreigde soorten, en
een fauna met 210 soorten vogels, waaronder adelaars en 110 andere diersoorten. Het park is
ongeveer 180.000 ha groot en er zijn paden aangelegd met een totale lengte van 740 km. Het is
niet toegestaan met een voertuig het park te bezichtigen. Dus te voet op ontdekking door
alpenweiden en bossen, langs watervallen, meren, en gletsjers met eeuwige sneeuw. Gezien de
grootte van het park zal één dag zeker niet voldoende zijn. De hoogte van het park is tussen de
800 en 4100m, waarbij het hoogste punt La Barre des Ecrins is.

5. Informatie
In dit hoofdstuk leest u praktische informatie over ons huis: hoe u er komt, wat u moet meenemen
en waar doet u de boodschappen? En natuurlijk: welk weer is het er?
Het adres is:
Soreillou 3
Domaine de Port Saint Pierre
05160 Le Sauze du Lac
FRANCE
De vakantiewoning bevindt zich op ongeveer 13 uur rijden vanaf Amsterdam. (ongeveer 2½ uur
vanaf de snelweg bij Grenoble)

In het kort
Personen
Huisdieren
Kamers
Apparatuur
Woonoppervlakte
Niet inbegrepen
Schoonmaken
Periode
Afstand (Utr.)
Prijzen (link naar prijzen)
Zwemmen
Uitstapjes

max. 6 personen
nee
woonkamer, open keuken, 3 s.k.
o.a. CD, TV, wasmachine, vaatwasser, oven, boiler, CV
80 m²
handdoeken en bedlinnen
zelf doen voor vertrek
gehele jaar, za. 13.00 – za. 11.00 uur
1150 km
€ 325 – 750
op 100 meter
Barcelonette, Gap, Sisteron, Embrun.

Routebeschrijving (1150 km vanaf Amsterdam, 13 uur)
Voor LUIK: Ardennen aanhouden. Voor LYON krijg je een groot bord GRENOBLE. Bij LYON twee keer
een zeer vreemde afslag richting GRENOBLE. In GRENOBLE kiezen:
1. na het verlaten van de péage steeds rechtdoor op de vierbaansweg, dan een groen bord met GAP
(N 85), BRIANÇON, rechtsaf. Dit is de Route Napoleon.
2. of in Grenoble de N75 richting ASPRES, SISTERON volgen. In ASPRES de D994 volgen tot in GAP.
In GAP over de spoorwegovergang op de rotonde linksaf richting BRIANÇON (N 94) en naar
SAVINES-le-Lac.
Bij SAVINES de brug over en direct rechtsaf (D 954). Nu een lastig stukje van 13 km. tot LE SAUZE
DU LAC, dan nog 3 km. Aan je rechterhand zie je dan: DOMAINE PORT ST.PIERRE. Helemaal naar
beneden rijden (± 1km) , onderaan zie je 4 x 2 huizen en deze heten Soreillou. Nummer 3 is het
derde huis van links.

Aanwezig
Wat is in de woning aanwezig:
tuinstoelen en –kussens
parasols
koffie, suiker, filters, thee voor de eerste dagen.
kruiden, olie, azijn
toiletpapier
vuilniszakken
schoonmaakmiddelen
waspoeder voor wasmachine
vaatwastabletten
kaarten van de omgeving

gastenboek met leuke tips

Apparatuur in de woning
-

televisie, CD-speler, radio
wasmachine en centrifuge
stofzuiger
strijkplank en strijkijzer
vaatwasmachine, afzuigkap, elektrische oven
boiler, elektrische CV en open haard

Zelf meenemen
Wat u zelf moet meenemen:
- matrashoezen voor 1 persoons matrassen
- dekbedovertrekken voor 1 persoons dekbedden
- kussenslopen
- handdoeken
- theedoeken
- keukendoeken
- werkdoekjes

Boodschappen
Voor levensmiddelen en overige boodschappen is Embrun (25 minuten rijden in noordelijke richting)
de meest geschikte plaats. Er is een Intermarché en Champion. Alternatief is Barcelonnette (35
minuten rijden in zuidelijke richting) waar een grote Champion te vinden is.

Weer
Het klimaat er heerlijk: 300 dagen per jaar schijnt er de zon en dit geeft je in februari al een
zomers gevoel.
Voor het actuele weer klikt u hier

http://www.savineslelac.com/french/Meteometeo_locale_savines_le_lac_station_embrun_soleil.html
Voor het actuele weer in Les Orres klikt u hier

http://www.skifrance.fr/index.cfm?fuseaction=bn.externe&IDS=050016&langue=fr&logo=1
Voor de sneeuwverwachtingen klikt u hier

http://www.savineslelac.com/french/SLL_Bulletin_neige-stations_ski_hautes_alpes_05.html

6. Reserveer!
Voor reservering of verdere informatie kunt u contact opnemen met:
J.M. Kremer- Sipman
Westeinde 112
6904 AH Zevenaar
Telefoonnummer : 0316-526644 of 06-51585899.
U kunt mij ook per mail bereiken.
Voor de beschikbaarheid van de woning klikt u hier.

Prijzen
Laagseizoen*
Mei-/Herfst-/Kerst-/
en Voorjaarsvakantie
Juni en September
vanaf 2 Juli en Augustus

2 pers.
325

3-4 p.
400

5-6 p.
450

425
425
750

500
500
750

550
550
750

*In november t/m april gelden er gereduceerde prijzen bij een boeking van twee weken of meer
(voor 2 personen). Dit geldt niet voor de kerst- en voorjaarsvakantie.
nov. t/m april

2 weken
500

3 weken
650

4 weken
750

Deze bedragen zijn exclusief gebruik van elektra.
Alle prijzen zijn in Euro's per week. Huurperioden zijn van zaterdag 13.00 uur tot zaterdag 11.00
uur. Voor uw vertrek dient u de woning zelf schoon te maken.

Beschikbaarheid
Voor de beschikbaarheid: klik hier

Betalingsvoorwaarden
Na reservering betaalt u direct de helft van de huurprijs. U heeft gereserveerd als het bedrag is
overgemaakt. Eén maand voor de huurperiode betaalt u het resterende bedrag. Elektra (van
oktober tot mei) wordt achteraf betaald na opname van de meter.
De sleutel wordt u 1 week voor uw vertrek toegezonden.
U kunt uw aanbetaling overmaken op bankrekening:
bankrekening: 38.48.54.540 t.n.v. J.M. Sipman

Printversie
Alle tekst van deze site kunt u in zijn geheel downloaden in PDF-formaat.
Zo kunt u alles eenvoudig in één keer printen, als handig naslagwerk voor uw reis.
Indien u geen PDF-reader heeft, kunt u de gratis Adobe Reader®-software downloaden door op de
onderstaande button te klikken.

Colofon
Tekst, foto’s en ontwerp van deze site zijn gemaakt door Einte Visser, naar aanleiding van zijn
vakantie in Soreillou.
Heeft u ook interesse in een soortgelijke website? Stuur dan vrijblijvend een mail.

