Bekijk de webversie

Het avontuur begint

Recidence La Salamandre
Le Bois du Bourdou
81800 Rabastens

Bonjour
beste {{voornaam}} {{tussenvoegsel}} {{achternaam}},
Waar onze deur in het Westland op 28 oktober 2016 dicht gaat, zal hij in Frankrijk weer open
gaan. Op 29 oktober krijgen wij de sleutel van onze nieuwe woning.
Residence la Salamandre
Le Bois du Bourdou
81800 Rabastens
Voorlopige tel.nr.: 00 31 627 27 04 94
Er moet nog het een en ander verbouwd worden, maar medio februari zullen naar
verwachting de eerste kamers in gebruik worden genomen.
De bedoeling is om 4 kamers (chambre d’hotes), 4 appartementen en 1 huisje aan gasten te
verhuren (gites).
Wij zullen u door middel van onze nieuwsbrief en website (www.residencelasalamandre.eu)
op de hoogte houden van alle vorderingen.
Wij hebben er zin! Au revoir, tot ziens

Werkvakantie
Heeft u tijd en zin om in de periode van
november tot maart een weekje te helpen
klussen in onze nieuwe woning, dat kan!
Hoe werkt dit?
U boekt en betaalt zelf de heen en terug
reis.
Mocht u met het vliegtuig of met de trein
komen, dan halen wij u op van het
vliegveld/station.
U helpt gedurende maximaal een week mee
met diverse werkzaamheden.
Dit kan van alles zijn. Denk aan:
Verven, tuin, assisteren met verbouwen,
huishoudelijke klusjes enz. voor ieder wel
een passende klus.
Wij verzorgen tijdens uw verblijf de
maaltijden, drank en zorgen voor wat leuke
uitstapjes in de omgeving.
Lijkt u dit leuk, neem dan even contact
met ons.
Marlene: 00 31 627 27 04 94 of
info@martenmarlene.eu
Voor de kosten en diverse manieren van
reizen kijk op de pagina reizen naar
Rabastens.

Reisopties
Het vliegtuig
Amsterdam-Toulouse Blagnac
www.easyjet.com vliegt op woensdag,
vrijdag en zondag. Retour vanaf € 50,–
www.klm.com vliegt elke dag.
Retour vanaf € 90,–
De beste dag om te boeken is maandag. Log
niet steeds in met hetzelfde adres want dan
heb je kans dat de prijs omhoog gaat.
HOE EERDER JE BOEKT HOE GOEDKOPER
HET IS.
De Auto
Den Haag – Rabastens retour
Reistijd: tussen de 11 en 12 uur
Aantal km.: ± 1119
Kosten euro 95: € 250,–
Tol: € 90,00
Tol kan je overal contant betalen
(poortje met muntjes), credit kaart
(poortje met carte).
Er is ook een tolbadge verkrijgbaar bij
de ANWB.
Auto huren : 1 week ± € 300,00
De trein
Rotterdam-Lisle sur Tarn
www.treintickets.nsinternational.nl
Rotterdam centraal-Toulouse
Reistijd: ± 10 uur
Retour ongeveer € 140,–
Toulouse-Lisle sur tarn
Reistijd: ± 50 minuten
Retour ongeveer € 20,–
Het treinstation ligt ongeveer 10 minuten
bij ons vandaan
met de auto.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@residencelasalamandre.eu toe aan uw adresboek.

