
L e L o g i s d e s R o c h e s d ' A n t a n
Wij bieden u 3 zeer bijzondere “ chambre d’hôtes ” aan in de Anjou, op 8
km afstand van Saumur.

De “ chambre d’hôtes ” zijn helder en ruim opgezet, direct grenzend aan
de tuin De kamers bevinden zich in een uniek gebouw van tuffeau (een
steensoort komende uit deze streek) en dateert uit de 19e eeuw.
Aangrenzend aan de kamers bevinden zich de grote badkamers die van
alle moderne comfort zijn voorzien en zich in het “ troglodytique ” (grot)
gedeelte van de kamer bevinden.

Coudray Macouard is een charmant dorp met zijn huizen van
“ tuffeau ”, dateerende uit de 15e tot 19e eeuw, zijn kerk uit de 11e
eeuw, “ la seigneurie du bois ”

dateerende uit de 15e/16e eeuw en de unieke handgemaakte
windwijzers.Het is ook een voortreffelijk vertrekpunt naar de vele
gevarieerde bezienswaardigheden

voor groot en klein :

Saumur Het majestueuze kasteel van de hertogen van Anjou, het
wel bekende “ Cadre Noir ”, de vele bijzondere historische
gebouwen.



Informatie & reservering
LE LOGIS DES ROCHES D'ANTAN
Sophie Juin
3 rue de l'église – 49260 LE COUDRAY
MACOUARD
Mail :
Tél : 06 60 83 68 96
lelogisdesrochesdantan.wordpress.com

Montreuil Bellay, met zijn prachtige kasteel ,zijn
vestingsmuren en vele oude woningen. L’abbaye
de Fontevraud, abdij uit de 11e eeuw.Het
bijzondere kasteel van

Brézé Het kasteel van Montsoreau. Het
“ troglodytique ” dorp van Turquant. De
dierentuin van Doué la fontaine. De vele
kenmerkende dorpjes aan de rand van de Loire.

Het kasteel van Chinon, Ussé en nog vele andere.

Kamer ardoise : Twee éénpersoonsbedden 85 €

één extra éénpersoonsbed mogelijk voor extra 20 €

Kamer tuffeau : Eén tweepersoonsbed 85 €

Familie kamer falun : Eén tweepersoonsbed en
een woonkamer met twee tweepersoons
slaapbanken

95 €

extra per extra persoon. 20 €

In de prijs is inbegrepen één overnachting en ontbijt voor twee
personen.

Er is een privé parkeerplaats tot u beschikking.

Onze vrienden dieren zijn niet toegelaten

Alle kamers(onderdelen,speelt) zijn nietroken




