Vakantiehuisjes in de Elzas

Maison Hoefs: in Pfaffenbronn / Lembach / Elzas / Vogezen Frankrijk
Welkom op onze site! Wij willen u via deze site een impressie geven van onze gezellige
vakantiewoningen in Pfaffenbronn. En ideale wandelgebied Regionaal natuurpark de Noord
Vogezen.

Wij wensen iedereen veel plezier met het uitzoeken van hun vakantieverblijf !!!

Let op Maison nr.85, nr.61 en nr.91 huisjes zijn vervallen en vervangen voor nr.69 en nr.43.

Wij zijn verhuisd naar Lembach, 25 Route de Woerth Ons telefoonnummer en emailadres
blijven gelijk.

De vakantiewoningen - De residence.
Pfaffenbronn 4 km van Lembach: Residence "Les Châtaigniers", iets buiten het centrum van
Pfaffenbronn ligt dit gezellige kleine vakantiedorpje op een helling met een vrij panorama
uitzicht. Aan de achterzijde van de woningen is het heerlijk genieten van een schitterend uitzicht
vanaf het terras liggend op een helling. De woningen grenzen op ongeveer 500 meter aan de
voorzijde aan de bosrand, te midden van groen. Een ideale ligging dus, waar heerlijk
gewandeld kan worden.

Tevens is er voor de huurders en eigenaren een verwarmd buitenzwembad ,6 x 15 m. periode
April tot Okt., tennisbaan en kinderspeelplaats voor gratis gebruik beschikbaar. Kinderen
kunnen veilig spelen op de binnenplaats waar auto's verboden zijn. Er zijn diverse restaurants
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om culinair te genieten van de specialitieten uit de Elzas. Op circa 500m is er een restaurant
waar de Tart Flambe behoorlijk populair is. Een bushalte op 1 km. afstand en overdekt
zwembad op 1.5 km afstand.

De woningen
De huisjes zijn sfeervol en met zorg opnieuw ingericht,van 90m2 op 3 verdiepingen, woonkamer
met open keuken, uitgang naar de terrassen. De slaapkamers hebben comfortabele boxspring
bedden. De badkamers zijn voorzien van wastafel, WC, douche. Terras aan de voorzijde en
achterzijde zijn voorzien van tuinmeubelen. Gazon om op te spelen of te luieren. U heeft een
eigen parkeerplaats. De verschillen per huisje staan vermeld bij de beschrijving per
huisnummer.
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De omgeving van Pfaffenbronn
De omgeving van Pfaffenbronn heeft iedereen wel iets te bieden. Je kunt elk seizoen heerlijk
wandelen in het natuurpark van de Noord-Vogezen of fietsen, wielrennen, langlaufen/skiën,
zwemmen, vissen enz. Of stil genieten van de rust. Er zijn bezienswaardigheden als de
kasteelruïnes Fleckenstein, wasigenstein, ondergronds tunnelstelsel Maginot-Linie en naar de
vesting "Four à Chaux". Maar ook een pretpark, overdekt zwembad of dierenpark is mogelijk zie
leuke uitstapjes.

Het weer in de Elzas en Pfaffenbronn
De Elzas heeft een landklimaat. In de lange zomers zonnig en warm, in de lange winter koud en
kans op sneeuw. In Pfaffenbronn is het vaak net 1 graad kouder in de zomer en winter als de
dorpjes Lembach en Wissembourg omdat het iets hoger ligt. Neerlag ongeveer 1 a 2x per
week, valt vaak gunstig in de avond en de nacht. Tussen 10.00u - 17.00u meestal droog. In de
korte herfst is het bos net een kleurijke patchwork deken. In de korte lente ruik je overal de
bloesembomen.

Pfaffenbronn: 15-01-2020: zonnig, windstil, 9 graden C.
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