Vakantiehuis aan de voet van de Pyreneeën
Casa Correo (Sipán) & Casa La Fuente (Lierta) - Aragón
ARAGON Natuurreizen - www.aragonnatuur.com

Onze authentieke vakantiehuisjes aan de voet van de Spaanse Pyreneeën liggen in Sipán (20 km NO van Huesca) en Lierta (16 km
NW van Huesca) zijn ideaal voor natuurliefhebbers, wandelaars en mensen die rust zoeken. Tussen steeneikbossen, amandel- en
olijfboomgaarden, graanvelden en riviertjes lopen onverharde paden richting de bergen die geschikt zijn voor korte of lange wandelingen. Beide huizen zijn een perfecte uitvalsbasis voor excursies in de Ebro vallei en de (hoge) Pyreneeën.
Vanuit beide dorpen lopen onverharde paden richting de bergen. Indrukwekkende natuurgebieden als Riglos en Sierra de Guara
zijn dichtbij, terwijl hoge Spaanse Pyreneeën op rij-afstand liggen. De bevolkingsdichtheid van de streek is bijzonder laag, verspreid
liggen kleine dorpjes maar de wegen zijn goed. Gasten ontvangen een Pdf met informatie over natuur / cultuur-excursies en wandelroutes in de omgeving. In Sipán en Lierta zijn geen winkels, in stad Huesca, kunt u alles krijgen wat u nodig heeft.
Bezoek de prachtige oude stadscentra van Huesca en Zaragoza, het kasteel van Loarre (11de eeuw) en het dorp Alquézar.
Sipán en Lierta liggen midden in de natuur. Hoe overleeft een moderne mens zonder TV of Wifi? Test het uit op een plek waar
alleen uw mobiele telefoon werkt. Misschien blijkt het dat u nu meer tijd heeft om andere dingen te doen, om zomaar genieten …
Prijs: € 440,00 p. week, eindschoonmaak € 25, incl. lakens en badhanddoeken, max. 4 personen.
Casa Correo, Sipán (Loporzano, Aragón, Spanje)
Navigatie: N42.17896º - W0.26687º

Casa La Fuente, Lierta (La Sotonera, Aragón, Spanje)
Navigatie: N42.24629º - W0.49221º

Het dorp Sipán (25 huizen, geen doorgaande weg) ligt vlak
onder de Sierra de Guara, met 2.077 m de hoogste piek in de
zuidrand van de Pyreneeën. Vlakbij de vijver ligt Casa Correo.
Bij de renovatie van Casa Correo is zijn de oude elementen,
zoals de balkenplafonds, zo veel mogelijk gerespcteerd. Dat ziet
u meteen bij de entree, en op de eerste verdieping waar de
woonkamer is. Hier is ook de keuken en de badkamer. Op de
tweede verdieping zijn twee slaapkamers (tweepersoonsbed en
2 x 1 persoonsbed). Dan is er een trap naar het dakterras met
360 graden uitzicht. Er is een houtkachel en elektrische verwarming. Huisdieren zijn toegestaan.

Het dorp Lierta (55 huizen, geen doorgaande weg) ligt aan de
zuidrand van de Pyreneeën midden in de natuur op 670 m
hoogte. Bij de ingang van het dorp ligt het smaakvol ingerichte
natuurhuisje Casa La Fuente. Het terras voor het huis heeft een
bankje (er is tuinmeubulair) en tegenover is een kinderspeelplaats. Dankzij de grote ramen en de ligging op het zuiden heeft
de ruime benedenverdieping prachtig licht. Daar is de woonkamer/open keuken, op de eerste verdieping is een slaapkamer
(tweepersoonsbed), een halletje met zitje en de badkamer. De
derde verdieping heeft twee slaapkamers (twee eenpersoonsbedden). Huisdieren zijn toegestaan.

Indeling Casa Correo, Sipán:
Voor het huis: privé parkeerplaats.
Bgg: entree, berghok met houtvoorrad en wasmachine.
1e verd. woonkamer, keuken, badkamer met douche en toilet.
2de verd. slaapkamer met 2 pers. bed, slaapkamer met 2 x 1 pers. bed.
3de verd. dakterras met tuinmeubelen incl. parasol.
Houtkachel, elektrische kachels, lees/natuurboeken, info omgeving.

Indeling Casa La Fuente, Lierta:
Bgg: woonkamer, open keuken.
1e verd. slaapkamer met 2p.bed, hal met zitje, badkamer met half ligbad, toilet.
2e verd. voorkamer, slaapkamer met 2 x 1pers. bed.
Elektrische kachels, tuinmeubelen incl. parasol.
Kastje met leesboeken, natuurstudieboeken en info over de omgeving.

www.aragonnatuur.com

Prijs Sipán: € 440,00 p. week, incl. lakens,
4 pers. Eindschoonmaak € 25.
SCHOON ACHTERLATEN, SLEUTEL OPHALEN IN HUESCA.

Prijs Lierta: € 440,00 p. week, incl. lakens,
4 pers. Eindschoonmaak € 25.
SCHOON ACHTERLATEN, SLEUTEL OPHALEN IN HUESCA.

