
Ideeën voor“telewerk Frankrijk”-arrangementen
Geniet van Nyons en de natuur er omheen, terwijl u aan het werk bent

Een geschikte werkomgeving:
een rustige plek waar u comfortabel aan tafel kunt zitten.

Een ontspannend en motiverend uitzicht over de heuvels en de rivier de L'Eygues.

Naam “Escapade télétravail” “Bleisure”
Duur (nachten) 3 nachten 4 nachten (midweek)

Aankomst Middag Maandagmiddag

Telewerk Ochtenden - avonden Ochtenden - avonden

Activiteiten Middagen
- Circuit Elektrische fiets rond Nyons
- Bewegwijzerde wandeling om de

oude binnenstad en haar omgeving
te ontdekken

Middagen
- circuit Elektrisch fiets rond Nyons
- Bewegwijzerde wandeling het ontdekken

van de oude binnenstad en haar omgeving
- Welzijn-massage ter plaatse of bij het

instituut in het hart van een
olijfboomgaard - duur: 1 uur.

Vertrek 's middags Vrijdagmiddag

Naam "La nature fait travailler" "Workation”
Duur (nachten) 4 nachten (midweek) 7 nachten (van zaterdag tot zaterdag)

Aankomst maandagmiddag zaterdagmiddag

Telewerken Elke dag
1 à 2 dagdelen voor telewerken

Elke dag (behalve in het weekend)
1 à 2 dagdelen voor telewerken

Activiteiten 1 x Fietstocht zonder gids:
- Bewegwijzerde tocht per elektrische

fiets- “Crêtes et paysages du
Nyonsais” (met de mogelijkheid om
uit te rusten in de Eygues)

2x Fietstochten met gids:
- met elektrische fiets ,bijvoorbeeld :

. Ontdekken van de lavendelvelden

. Ventoux finisher
1 x Aperitief in de openlucht

2x circuits zonder gids::
- met Elektrische fiets uitgepijlde tocht

“Crêtes et paysages du Nyonsais" (met de
mogelijkheid om uit te rusten in de
Eygues)

- Bewegwijzerde wandeling om de oude
binnenstad en haar omgeving te
ontdekken

4x Fietstochten met gids:
- met Elektrische fiet , bijv.:

. Verborgen dorpjes en Toulourenc

. Panorama Mont Ventoux

. Ontdekkingswandeling

. Ventoux Finisher

. Hart van de Provence ... dorpen en
landschappen

1x Maaltijd tijdens fietstocht
2 x Aperitieven in de natuur
Bezoek aan de weekmarkt van Nyons
1 x Welzijnsmassage ter plaatse - ¾ uur

Vertrek vrijdagmiddag Zaterdagochtend
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Arrangement Inbegrepen Accommodatie
(beschrijving hieronder)

Prijs per persoon
(op basis van 2
personen)

“Escapade télétravail” . Appartement verhuur
. Beddengoed en handdoeken
. Eindschoonmaak
. WIFI
. Verhuur van elektrische
fietsen
. Gids indien in activiteit
. Massage indien onderdeel
van het arrangement.
. Maaltijden zijn niet
inbegrepen, tenzij onderdeel
van het programma.

Een charmant appartement bij
Maison de Maître Des-Sens,
gelegen aan de oevers van de
rivier de Eygues, op een
steenworp afstand van het
oude centrum van Nyons en
onder de historische Pont
Roman.
Rustige buurt met uitzicht over
de heuvels.

Loft of Art Deco - 230 €

Âme d’Antan      - 275 €

“Bleisure” Loft of Art Deco - 360 €

Âme d’Antan      - 420 €

“La nature fait
travailler”

Loft of Art Deco - 390 €

Âme d’Antan      - 450 €

“Workation” Loft of Art Deco - € 725

Âme d’Antan      - € 825

Accommodatie:
Appartement Loft (55 m²):

Dit appartement heeft een industriële inrichting, met ramen in metalen kozijnen, veel lichtinval door de openheid en
de gezelligheid komt door de aankleding met hout/leer/metaal in warme tinten.
De op het zuiden gelegen loggia biedt uitzicht op de Pont Roman en het bergachtige gebied erachter en via een
zijraam is er zicht over Nyons met bijv. de ondergaande zon.

Appartement Art Deco (55 m²):
het appartement binnenkomend, is de Art Deco-stijl onmiddellijk zichtbaar. De hal met grote spiegel, de badkamer,
betegeld in metro stijl, en de keuken annex woonkamer zijn ingericht met veel details uit de jaren 1930 tot de jaren
1950. De woonkamer en de slaapkamer hebben uitzicht op de rivier, de bergen en de Romeinse brug, historisch
monument. De kleuren blauw, goud en hout zijn karakteristiek voor de slaapkamer.
Het dakterras is privé en bevindt zich op de 3e verdieping.

Appartement Âme d'Antan (70 m²):
Dit appartement ademt de ziel van weleer uit, mede door de diverse inpandige kasten met prachtige houten deuren
en de originele schouwen. Met als speciaal detail, een deel van een originele muurschildering in de slaapkamer die
bewaard is gebleven. Zowel de woonkamer met serre, als de slaapkamer, zijn op het zuiden gericht en hebben zicht
op de Pont Roman. Via de veranda leidt een privé trap naar beneden naar de tuin.

Partners:
- Ecyclo (elektrische toerfiets) - www.ecyclo.fr
- Institut Quintessence Nature & Spa (welzijnsmassages) - http://quintessence-nature-spa.fr/index.html
- Youpi Tours (Mooie ontsnappingen, van nature menselijk... landelijke snacks en landelijke aperitieven ... in Dyane 6) -

https://youpitours.fr/

24 Rue des Bas Bourgs, 26110 Nyons - Frankrijk - 0033 (0) 4.75.27.19.66 -
contact@dessens-nyons.com - www.dessens-nyons.com

http://www.ecyclo.fr
http://quintessence-nature-spa.fr/index.html
https://youpitours.fr/
mailto:contact@dessens-nyons.com

