La Tourelle, Chambres et Table d’Hôtes

Carabane huurcaravan

Gîte

vakantiehuisje

Boven in het dorpje Colombotte staat La
Tourelle, een eeuwenoude versterkte boerderij.
In 2001 vertrokken wij uit Nederland om de
vervallen boerderij, die al 40 jaar leeg stond,
nieuw leven in te blazen.
Jaren van sjouwen, een beetje 'bloed, zweet en
tranen' en vooral met veel plezier verbouwen,
leverden een sfeervol resultaat op waar we
trots op zijn. Nu kunnen onze gasten hier
genieten van onze warme gastvrijheid, een
(H)eerlijke keuken en de mooie omgeving.
Van Harte Welkom, Mirjam & Tim.

Aan de rand van het bos hebben we onze
grote tweepersoons met hout gecamoufleerde
caravan (9mtr.)staan. Met een slaapkamertje,
keukenblokje, eettafel en zithoek. Eenvoudig,
maar volledig ingericht met prachtig uitzicht.

Camping Rural

minicamping
Bij La Tourelle is plaats voor zes tentjes.
Vanaf het terreintje heb je een schitterend
uitzicht en loop je zo de bossen in. Er zijn
géén speciale faciliteiten voor kinderen.

Op het erf naast La Tourelle is een leuk huisje te
huur. Geschikt voor 4 personen. Woonkamer met
een slaapbank, boven een slaapkamer met een 2
persoonsbed, in de hal is een keukenblokje. Er is een
ruime badkamer met wc, douche en 2 wastafels.
Voor het huis een eigen terrasje en achter een
opgang naar de boventuin met een prachtig uitzicht.
Je kan zelf koken, maar ook van ontbijt, diner en
andere faciliteiten van La Tourelle gebruik maken.
Gezellig met andere gasten in de boomgaard, op
het terras, of ‘s avonds bij de buitenhaard zitten.

Groepen
La Tourelle leent zich uitstekend voor het
organiseren
van
allerlei
activiteiten
zoals
familieweekenden, vergaderingen, cursussen en
workshops. Ze biedt in de Grange ruimte aan
maximaal 14 personen, in combinatie met de
comfortabele kamers kunt je bij ons met 24
personen terecht. Je kan gebruik maken van de
gastenkeuken of er voor kiezen alles of een deel
door ons te laten verzorgen. We kunnen een
arrangement op maat samenstellen of helpen met
het organiseren van allerlei activiteiten.

Kamers met ontbijt, diner….
Wandelaars, fietsers, motorrijders, La Tourelle
is een perfecte uitvalsbasis voor mooie tochten
door het verrassend landschap van de HauteSaône, een oase van rust, ruimte en natuur.
La Tourelle beschikt over comfortabele kamers
met eigen sanitair en standaardkamers met
gedeeld sanitair. Voor de liefhebbers is er een
eenvoudige sauna.

De kampeerders en huurders van de caravan
kunnen gebruik maken van een eigen
sanitairruimte in de herberg en kampeerders
mogen bij slecht weer gebruik maken van de
gastenkeuken. Bij de herberg kun je ook
terecht voor stokbrood. We kunnen natuurlijk
ook een lekker ontbijt voor je serveren en
's avonds aanschuiven bij de andere gasten
aan de ‘table d'hôtes’, of gewoon lekker op
het terras zitten met een koud biertje of een
goed glas wijn.

Prijzen
Comfortabele kamer incl. ontbijt,
eigen sanitair.
Tarief per kamer per nacht:
Drie of meer nachten
59,-Eén of twee nachten
69,-Toeslag derde bed
18,-Standaard kamer incl. ontbijt,
gedeeld sanitair.
Tarief per kamer per nacht :
Tweepersoonskamer
Drie of meer nachten
Eén of twee nachten
Toeslag derde bed
Eenpersoonskamer
Drie of meer nachten
Eén of twee nachten
Kamperen
Overnachting met ontbijt
Overnachting zonder ontbijt

38,-49,-15,--

Adres

Telefoon
E-mail
Web

La Tourelle
Mirjam & Tim
Rue Haute
70240 Colombotte
Frankrijk
00 33 384 78 77 60
info@Colombotte.nl
www.Colombotte.nl

Chambres et Table d'Hôtes
Wandel- en fietsherberg
Camping-rural

Gîte

Nederlandstalig
29,-34,--

13,50
7,50

GPS

coördinaten:
N 47.66146 E 006.28404
N 47 39.687 E 006 17.050
N 47 39 41.2 E 006 17 03.0

Hoogte 305 meter

Colombotte

Caracabane
Caravan, zelfverzorging
Tarief per 2 pers. per week v.a. 195,--

Gîte
2-4 personen per dag (min.3)v.a.
Maaltijden
Lunchpakket
Diner incl. koffie/thee

59,--

7,50
21,50

Groepen/Vakantiehuis
Verhuur La Tourelle (max 10 pers) en/of La
Grange (max 14 pers) aan groepen op basis van
zelfverzorging
of
volpension:
tarieven
op
aanvraag.

Workshops
Keramiek, raku stoken
Zingen
Digitale fotografie
uw eigen workshop organiseren ?!
Ruimtes gratis te gebruiken

Colombotte ligt in de Haute-Saône
een verrassend mooi stukje Frankrijk.
Ingeklemd tussen de zuidelijke Vogezen
en de Jura op slechts 5 uur rijden van
de Nederlandse grens.

