Praktische informatie
Beste gasten in gites en safaritenten,
Van harte welkom op La Blache, het authentieke Provençaalse domein met een boerenhoeve die al rond 1600 wordt
beschreven. Wij hopen dat je geniet van je verblijf op het terrein en in de Alpes de Haute Provence.

Bron en waterzuivering
Het water uit de kraan is drinkwater. Het komt uit onze eigen bron van 120 meter diep en is goedgekeurd door de
sanitaire dienst. Daarnaast hebben we een biologische waterzuiveringsinstallatie voor al het gebruikte water, zodat we
het kunnen hergebruiken voor onze bomen en planten. Daarom s.v.p. alleen standaard toiletpapier (en geen vochtige
doekjes bv) in de toiletpot gooien, en geen chloorhoudende producten gebruiken.
Wij verzoeken je vriendelijk bewust met wat moeder aarde geeft om te gaan.
De hele zomer iedere morgen vers brood en andere lekkernijen van de lokale Franse bakker
Zeer gewaardeerd wordt onze broodservice. Voor ’s avonds 8 uur je wensen doorgeven en ’s ochtends je eigen broodmandje met lekkers; stokbroodje, croissantje, en pain au chocola voor de kinderen ophalen in de gemeenschappelijke
ruimte. Aan het eind van uw verblijf rekenen we met je af.
Eten op La Blache
Op verzoek verzorgen wij table d’hote of catering.
Terrassen
Iedere gite heeft 2 tuinsetten zodat je altijd een privé plekje in de zon of schaduw kunt zoeken, bij de safaritenten staat
een complete tuinset..
Parkeren
Onze gasten voor de gites parkeren hun auto onder de bomen bij de ingang van het erf, de gasten van de safaritenten
hebben een eigen parkeerterrein.
Wassen, extra diepvriesruimte, afwassen en huishoudelijke apparatuur
In de grote schuur centraal op het erf bevindt zich een ruimte waar wasmachines staan en een diepvrieskast voorde
gasten van de gites . Het is tevens de afwaskeuken voor de safaritenten. Voor gebruik van een wasmachine vragen wij
een bijdrage van € 5 per wasbeurt, te deponeren in het daarvoor bestemde bakje. Was graag drogen bij eigen gite of
tent. Snelkookpan, haardroger en strijkplank en -ijzer op aanvraag.
Huisafval
Het huisafval kan je deponeren aan het eind van het weggetje voor het kruispunt waar de gemeenschappelijke vuilnisbakken staan. Papier, glas en plastik kan je verzamelen en deponeren bij de depots voor gescheiden vuilnis van St.
Jurs of Puimoisson.
Verwarming
In het voor- en naseizoen kan het s’avonds flink afkoelen op het plateau. De houtkachel in je gite verwarmt makkelijk
het hele appartement. Hout is te verkrijgen voor € 5 per grote bak. Voor de safaritenten zijn er gaskachels beschikbaar.
Wandelen
Onze streek is bij uitstek een wandelgebied. Je kunt voettochten maken vanuit La Blache of elders de auto parkeren en
daar gaan wandelen. In de gemeenschappelijke ruimte liggen wandelkaarten, routes en boekjes tot ieders beschikking.
Deze wel graag na de wandeling terugleggen voor de andere gasten. Wij adviseren je graag over een geschikte route.

Het weer
300 dagen per jaar schijnt hier de zon. Maar het weer kan ook snel omslaan.
Sluit daarom bij het weggaan ramen en deuren, en doe de luiken op de haken. Bij onweersdreiging graag de stekker en
antenne uit het tv- toestel halen.
Voor de gasten van de safaritenten geldt: tent goed afsluiten bij vertrek.
Boodschappen
Voor boodschappen en vers brood kan je terecht in de kleine supermarkt Cocinelle van Puimoisson. Geopend alle
dagen van 7.30 – 12.30 en 15.30 – 19.30. Op het plein naast de kerk is een kleine, goede slagerij. In Riez vindt u een
Intermarche geopend van 9.00 – 12.30 en 15.00 – 19.00. In Juli en Augustus van 9.00 -19.00. Grote supermarkten
vindt u in Digne les Bains (Carrefour) en Manosque (Hyper U, Leclerc en Lidl).
Markten
Voor al die heerlijke lokale producten kan je terecht op de streekmarkten van:
Riez

woensdag en zaterdag 		

8.00 – 12.00 uur

Moustiers

vrijdag

		

8.00 - 12.00 uur

Forcalquier

maandag

		

8.00 – 12.00 uur

Tanken
Tankstations vind je in Puimoisson bij de Cocinelle (7 km) of in Riez (15km) bij de Intermarche.

Belangrijke telefoonnummers
Huisarts Riez
0492777030
Verpleegster Puimoisson		
625611974
Brandweer
18
Politie
17
Spoedeisende hulp
15
Ambulance/taxi Riez
0492779766
Bij afwezigheid van de eigenaren
0031 6 22427178 of
					0031 6 42157696
Telefoonnummer La Blache
0492743198

Eindschoonmaak
De eindschoonmaak laten we graag door onze werkster doen. Voor de grote gites kost dat €35 voor de kleine € 25.
Indien je huisdier ook op la Blache verbleef kost dat € 10 extra.
De schoonmaakkosten voor de safaritenten zitten bij de huurprijs in.
Transhumance
In het zomerseizoen staan de gites en safaritenten ter beschikking van onze vakantiegasten. Buiten het seizoen worden
er op La Blache ook korte sabbaticals en retraites georganiseerd. Tevens is er plek voor individuele coaching. Wil je
hier meer over weten? Kijk dan eens op www.trans-humance.com of vraag ons naar de mogelijkheden.
Meer weten?
Heb je nog vragen over praktische zaken of wil je meer weten over de mogelijkheden in de omgeving van La Blache?
Vraag het ons gerust. Als wij niet op het terrein zijn kun je aanbellen bij de woning van de beheerders. Op het raam
van het kantoor zit een briefje met onze telefoonnummers.

Wij wensen je een onvergetelijk verblijf op La Blache!

