Puy L'eveque, 8 juni tot 22 juni 2013,
Van 8 juni tot 22 juni op vakantie geweest in Puy L'eveque in Frankrijk bij Peter en Yvonne
Nieuwland. Wij waren met 2 gezinnen hier, waarvan 2 kleine kinderen van 11 maanden en
21 maanden. Een vriend van ons was ook mee en sliep in een tent in de tuin.
We kunnen terugkijken op twee heerlijke vakantieweken! Allereerst complimenten voor
Peter en Yvonne. Zij zijn ontzettend aardig en behulpzaam. Verlenen goede service richting
hun gasten.
Het huisje is geschikt voor 4 personen en 2 kinderen. Kinderen sliepen bij ons op de
slaapkamer. Ging prima! Verder is er genoeg speelgoed voor de kinderen. Ook voor de
volwassenen ligt er meer dan genoeg spellen, boeken en videobanden! De tuin is groot en
uitgestrekt en het zwembad is behoorlijk groot. Kortom voor kinderen zeer kindvriendelijk
zowel in het huis als in de tuin. En voor de visliefhebbers genoeg opbergruimte en een ruime
vissteiger! De mannen viste met z'n drieën op de steiger. En de vriend die mee was, sliep op
de vissteiger. De mannen hebben tijdens de vakantie een karper van 40, 34, 30 en 18 pond
gevangen, een meerval van 30 pond met een lengte van 1 meter 25 en meerdere barbelen.
Op loopafstand zit er een heerlijke bakkerij. De dichtstbijzijnde supermarkt is 5 minuten
rijden.
Over de omgeving, Puy L'eveque is een gezellig klein dorpje. Een grotere en mooie plaats op
30 minuten afstand is Cahors. Op de website van Peter en Yvonne staat trouwens genoeg
informatie wat er te doen is in de omgeving.
Wij hebben de wekelijkse markten bezocht en een mooi kasteel Chateau de Bonaguil!
Verder veel tijd doorgebracht in de tuin bij het zwembad en aan de steiger.
Al met al kunnen wij zeggen dat ons vakantie mooi en geslaagd was! Prachtig weer en
binnen in het huisje was het heerlijk koel. Zeker dit plekje en huis een aanrader!
Nogmaals ontzettend bedankt voor alle gezelligheid en goede service wat we hebben
ontvangen deze twee weken, Peter en Yvonne!!

