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   Côté Verger           
Beste nieuwsbrief-abonn!,
Het vakantieseizoen is  in volle gang en dat leek ons een mooi moment om onze eerste nieuwsbrief  te 
lanceren. Om alvast in de vakantiestemming te komen als je op het punt staat te vertrekken, of om, als 
je alweer terug bent van vakantie, alvast wat inspiratie op te doen voor volgende zomer...  ;‐)

Onze plannen worden door veel mensen met enorm veel enthousiasme  en interesse  ontvangen. Daar 
worden  wij  natuurlijk  erg  blij   van!  We  merken  dat  een  aantal  vragen  steeds  weer  terugkomt,  en 
daarom  leek  het  ons  goed  deze  eerste  nieuwsbrief  gelijk  maar  met  een  FAQ  (Frequently  Asked 
Questions)  te starten. Staat jouw vraag er niet bij en ben je wel nieuwsgierig naar het antwoord? Laat 
het ons dan weten!  

We  wensen iedereen  een fantastische  zomer toe met veel  zonneschijn en mooie momenten  om  te 
koesteren!

     
   

Nieuwsbrief
zomer 2016

                    Frequently Asked Questions    
 
   Wanneer gaan jullie open?

De opening staat gepland voor voorjaar 2017. Houd onze website en Facebookpagina in de gaten 
voor de definitieve openingsdatum! 

   Vanaf wanneer kunnen we bij jullie boeken?
Dat kan nu al! Op onze website kun je een kamer of een tuinlogie reserveren. 

   Hoe ver is het rijden? Hoe lang doe je erover met de auto?
Vanaf Utrecht ben je met de tolweg na 1088 kilometer (ca. 11 uur rijden) bij Côté Verger. Wil je de 
tolwegen liever vermijden, dan moet je rekenen op 1195 kilometer (ca. 12 uur rijden). 
Ben je niet zo’n fan van autorijden? Overweeg dan om het vliegtuig te nemen!

À bientôt !

Alexander  &  Esther
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   Zijn jullie ook in het laagseizoen geopend?
Elk jaargetijde heeft zijn charmes in de Dordogne, en daar willen 
we jullie graag van laten meegenieten! Wij zullen dan ook het 
grootste  deel van  het  jaar (april  t/m  december) geopend zijn. En omdat speciale momenten  van het jaar 
ook bij ons een bijzonder tintje zullen krijgen, is  het de moeite waard om onze arrangementen in de  gaten 
te houden! 

               
              

     

   

   Welke bekende plaatsen liggen in de buurt?
Op een uur rijden ligt de grote havenstad Bordeaux; zak je nog een klein stukje af langs de kust, dan kom je 
bij  het  adembenemend  mooie  Bassin  d’Arcachon,  met  de  Dune  de  Pyla,  Europa’s  allerhoogste  duin. 
Dichterbij huis vind je het pittoreske Saint‐Emilion (beroemd van ’s werelds beste wijnen en geplaatst op de 
Werelderfgoedlijst), kun je de geschiedenis van Cyrano opsnuiven in Bergerac, of lekker gaan winkelen in het 
sfeervolle Périgueux. Maar ook minder bekende plaatsen in de buurt zijn het bezoeken waard; zie ook onze 
website voor nog meer tips!

  

Wanneer wordt de aflevering van ‘Ik Vertrek’ uitgezonden? 
 De  opnames  voor  onze  aflevering  zijn  nog  in  volle  gang,  dus 
hoogstwaarschijnlijk zal de   aflevering  pas  in  2017  op  TV  te 
zien zijn. Wanneer precies, dat weten we nog niet, maar zodra de 
datum  bekend  is,  laten  we  van  ons  horen!  Houd  daarom  ook 
onze website en Facebookpagina in de gaten!  

   Is Côté Verger ook goed bereisbaar met het vliegtuig?
Jazeker! Vanaf Amsterdam gaan er bijna dagelijks vluchten naar 
Bordeaux  (met  EasyJet)  of  Bergerac  (met  Transavia).  Vanaf 
Bordeaux  is  het  dan  nog  een  uurtje  rijden  naar  ons;  vanaf 
Bergerac zelfs maar een half uurtje.
Abankelijk van wanneer je  boekt en wanneer je wil komen, kun 
je vanaf 26 euro al een enkele reis boeken!

Saint Emilion

Hoeveel kamers hebben jullie? 
Wij  verhuren  straks  vijf  kamers,  waarvan  er  één  een 
familiekamer  is,  die  eigenlijk  uit  twee  kamers  bestaat.  Deze 
zogenaamde  ‘Chambre  En‐suite’  is  zeer  geschikt  voor 
gezinnen,  stelletjes  die  samen  reizen  of koppels  die  gewoon 
lekker veel ruimte willen hebben :‐) 
Naast  de  kamers  verhuren  wij  ook  een  viertal   sfeervolle  en 
volledig ingerichte tenten in onze parkachtige  tuin. Ook zijn er 
nog  twee  vrije  kampeerplaatsen,  voor  degenen  die  met  hun 
eigen caravan, camper of tent willen komen. 

Markt  Sainte Foy-la-Grande

Deze nieuwsbrief niet m!r ontvangen? Stuur dan !n lege reply op deze mail. 

Volg ons ook op 
Instagram 

en Facebook !
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Sociis mauris in integer, 
a dolor netus non dui 
aliquet, sagittis felis 
sodales, dolor sociis 
mauris, vel eu libero 
cras. Interdum at. Eget 
habitasse elementum est, 
ipsum purus pede class. 
Sodales nulla ante auctor 
excepturi wisi, dolor eros 
condimentum dis, sodales 
lacus nunc.

              
            

    

  

  
   Liggen jullie op schema?

Gelukkig kunnen we  deze vraag bevestigend beantwoorden! Zoals Esther’s vader en oom (beide  vakmannen) 
het  steeds  zeggen:  “het  huis  werkt  erg  mee”.  Dat  betekent  dat  er  tot  dusver  nog  geen  onaangename 
verrassingen zijn geweest en we  hopen natuurlijk  dat  dat  zo blijft! Aan  de  hulp  die  we  krijgen  zal het niet 
liggen; bijna elke maand krijgen we versterking van lieve familie, vrienden en zelfs collega’s!

  
   Moet er nog veel gebeuren?

Er moet nog veel gebeuren, maar er is gelukkig ook al ontzettend veel gedaan! Grote werkzaamheden als het 
volledig  vervangen/  aanleggen  van  de  elektra  en  riolering,  het  plaatsen  van  de  septic  tank  en  de 
verwarmingsinstallatie zijn inmiddels, of worden in augustus, afgerond.       Er is al veel restauratiewerk verricht 

Kunnen we bij jullie ook avondeten?
Al  onze  gasten  kunnen  straks  op  vaste  dagen  in  de  week 
aanschuiven voor een heerlijk driegangendiner. Alex’ passie voor 
koken  en  lekker  eten  heeft  hem  ertoe  gebracht  de  Haagse 
Hotelschool  te  doen,  waar  hij  de  kneepjes  van  het  vak  heeft 
geleerd.  Wij  gebruiken  zoveel  mogelijk  pure  en  onbewerkte 
producten  om  deze  te  verwerken  tot  verrassende,  gevarieerde 
en heerlijke maaltijden voor onze gasten.
Op  de  dagen  dat  wij  niet  zelf  koken,  kunnen  we  onze  gasten 
uiteenlopende  restaurantjes  (en  sfeervolle,  voor  iedereen 
toegankel i jke,  k le inschal ige  “food  fest ivals”  in  de 
zomermaanden!) in de omgeving aanraden. 

Op het jaarlijkse dorpsfeest van 15 augustus

Restauratie van de luiken Zomeragenda:

*   dorpsf!st Montazeau: diner 

& live muziek (13 aug.)

*  Iedere dinsdagavond avondmarkt, live 

muziek & lekker eten in Pizou 

(luiken,  ramen,  kozijnen,  plafonds,  muren)  en  in  augustus  wordt 
ook  de  laatste  hand  gelegd  aan  de  badkamers  van  de 
gastenkamers.  Dit najaar komt dan  eindelijk  het, meer dankbare, 
‘zichtwerk’ aan bod: de afwerking van de kamers! 
Vervolgens zullen we de hele benedenverdieping nog onder handen 
moeten  gaan  nemen…waarbij  de  volledige  verbouwing  van  de 
keuken waarschijnlijk de grootste kluif zal zijn. Wordt vervolgd dus!
   

http://www.coteverger.net/
http://www.coteverger.net/

