La Basse Naue Gérin: terug naar de natuur !!!
Welkom in La Basse Naue Gérin! Een gehucht van 10 huizen, in een lieflijk heuvelachtig
landschap van bossen en weilanden. Een heerlijke plek om een week(end) écht weg te zijn met
maximaal 9-10 personen – en dat op slechts 3½ uur rijden vanaf Utrecht!

Jazeker, je bent in de Ardennen: glooiende groene heuvels die smeken om te worden befietst, bewandeld
en bewonderd. De natuurstenen huizen lijken haast op te gaan in de weilanden, akkers en bossen die de
streek zo afwisselend maken. En de lokale gastronomie (ham, paté, stoofpotten en bijpassende bieren)
komt ook vertrouwd voor.
Maar je bent ook bijna in de Champagne, dus écht in Frankrijk! Hier kun je nog uren wandelen zonder
iemand tegen te komen. Op de vogels na is het hier nog écht stil en wordt het ’s nachts nog écht donker.
Hier lunchen we in 3 gangen. En kijkt de bediening nog raar op als je niet vloeiend Frans spreekt ...
Kortom: hier ga je heen om écht in de natuur te zijn en even tot heerlijk tot rust te komen. Om die reden
beschikt ons huis heel bewust niet over Wifi (en is er ook geen vaatwasser ;-). Maar wel over alle mogelijkheden om eindelijk eens écht te ontspannen!

NB: gezien de hoogteverschillen in en om het huis, is deze plek helaas niet geschikt voor
mindervaliden en (denken wij) minder geschikt voor kinderen van jonger dan 4 jaar.

Keuken en woonkamer
Ons huis ligt bovenaan het terrein van 2.000 m2. Vanuit de woonkamer/keuken heb je heerlijk uitzicht op
onze tuinen aan de zuid- en oostkant. Het invallende licht wordt gefilterd door de bomen.
Aan de ontbijttafel geniet je van de eerste zonnestralen mét een kopje koffie/thee en een vers croissantje.
In de keuken vind je alles wat je nodig hebt om je kookkunsten volledig te kunnen botvieren (5-pitsfornuis, grote oven, etc.). Maak lekker gebruik van wat je nodig hebt (olie/azijn, peper/zout, verse kruiden
buiten); vul svp wel effe aan als iets echt opraakt , dan grijpt de volgende niet mis!
Of plof lekker neer in de zithoek, al dan niet met een vuurtje in de open haard.

Slapen
Ook op de begane grond vind je de wc, badkamer met douche en één slaapkamer (bed 160 x 200).
Boven kom je via de speelkamer (div. spelletjes, Donald Ducks, tv/dvd en Fatboy) in de 2e slaapkamer, met
een enkel bed en een stapelbed (en desgewenst nog 2 losse matrassen – samen met de 2p-slaapbank in de
woonkamer zijn dat in totaal 9 slaapplekken).

Lekker naar buiten!
Aan de oostkant (aan de keuken) ligt een vlonderterras met loungebank, waar
je uitkijkt op de moestuin en de fruitbomen. Je kunt natuurlijk ook lekker
in de hangmat, terwijl je kinderen de schommel uitproberen.

‘Op zuid’ loopt de tuin in terrassen af naar beneden.
Hier staan 2 picknicktafels: één in de schaduw en één op het zonneterras. Heerlijk om uitgebreid te
lunchen, lekker bij te praten of een spelletje te spelen. Of zitten jullie liever rondom de vuurplaats/BBQ?
In alle gevallen kijk je uit op het ‘speelterrein’ (trampoline, trapveldje, rekstokken) met daarachter nóg
meer bos.

In de schuur (aan de westkant) vind je de
pingpongtafel, badmintonrackets, jeu-deboules, etc. Hier geniet je van de ondergaande
zon en een ongetwijfeld heel spannende
wedstrijd…

In de omgeving
De Franse Ardennen hebben een heel andere sfeer dan de Belgische! Voor een goeie eerste indruk, check
www.franseardennenvoorbeginners.nl of www.ardennes.com.
Er op uit
Houd je van wandelen, fietsen of mountainbiken? Ons huis ligt aan 2 wandelroutes, dus je loopt vanuit de
deur direct het bos in. En binnen liggen wandel- en fietskaarten van het hele gebied, incl. routes met
afstanden en moeilijkheidsgraad.

Of breng een bezoekje aan een bierbrouwerij, een brocante- of markt met streekproducten, een producent
van appel- en perencider (of doe ’n dagtrip Champagne), het front van de Eerste Wereldoorlog, het
sfeervolle Charleville-Mézières, de kathedraal in Reims, …
Je kinderen vermaken zich vast heel goed in en om het huis. Maar je kunt natuurlijk ook gaan zwemmen in
één van de meren of zwembaden, gaan klimmen tussen de bomen, musea bezoeken (o.a. over het bos,
marionetten, mijnbouw – allemaal interactief dus leuk voor kinderen), …
Bij bevestiging van je boeking, sturen we je nog meer suggesties en weblinks. Ook in huis ligt allerlei
informatie voor je klaar. En anders weten ze het Office du Tourisme in Launois-sur-Vence vast nog wel iets!
Boodschappen en uit eten
Bakker, 2 restaurants, bierbrouwerij én office du tourisme in Launois-sur-Vence, op 3 km (30 min. lopen /
10 min.fietsen). Voor de overige boodschappen kun je terecht in Poix-Terron of Signy l’Abbaye (ca. 10 km).
Verder div. auberges/restaurants binnen straal 10-15 km. En met 20-25 min. in de auto ben je in
Charleville-Mézières, de sfeervolle provinciehoofdstad met de nodige terrasjes ;-).

Prijzen en reserveren
In juli/aug. rekenen we € 500 voor een weekend (vr. t/m ma.) en € 850 voor een week.
In mei/juni en sept./okt. rekenen we € 350 voor een weekend (vr. t/m ma.), voor een week € 650.
Onze buren (Carole en Olivier) zorgen ervoor dat het gras gemaaid is en het huisje schoon en maken de
bedden alvast op. Zij zijn tijdens je verblijf ook beschikbaar voor vragen en tips.
Stuur ons een berichtje voor alle info en beschikbaarheid: fransgroenparadijsje@outlook.com ... à bientôt !
2021: lees even verder:

2021:
We zijn blij dat we ons paradijsje deze zomer weer mogen verhuren!
Daarbij merken we op dat onze poetsdame-op-leeftijd nog terughoudend is – begrijpelijk in deze
rare tijden. We vragen je daarom om dit jaar zelf beddengoed incl. eigen hoofdkussen mee te
brengen, en om voor vertrek even met de bezem rond te gaan. Het spreekt voor zich dat we de
tarieven hierop hebben aangepast:
 In juli/aug. 2021 rekenen we € 450 voor een weekend (vr. t/m ma.) en € 750 voor een week.
 In mei/juni 2021 rekenen we € 300 voor een weekend (vr. t/m ma.), voor een week € 550.

