Groepsaccommodatie

Een
Provençaalse
hoeve, met de sfeer
van een gehucht, gelegen
op een plateau op 800 meter
hoogte, waar het asfalt ophoudt, omringd door lavendelvelden, weids landschap, ruige
bergen, dicht bij de Gorges
du Verdon en het Lac de
Sainte Croix.

Stilte-eiland in de Haute Provence.
Ruimte voor ontmoeting en ontwikkeling.
Uitgelezen plek voor trainingen, retraites,
werkconferenties, yoga en meditatie.

Op adem komen in de Alpes de Haute Provence

Waarom kiezen voor La Blache?
Je zoekt iets anders. Geen doorsnee, geen confectie. Wij bieden:

✓ een indrukwekkende omgeving die uitnodigt tot rust en reflectie
✓ het rijk alleen in het gehele complex van 5 ha
✓ stilte, weidsheid, 300 dagen zon per jaar
✓ een aanbod op maat gesneden
✓ een authentieke zaal van 80 m2
✓ ontmoetingsruimte en restaurant (90 m2)
✓ wifi
✓ gastvrijheid
✓ vakmanschap; we weten waar het om gaat
✓ ruime logies in 13 ruime slaapkamers. Wij kunnen daarmee 13 personen een
privékamer aanbieden. In het geval dat kamers door 2 personen gedeeld worden
hebben we 26 slaapplaatsen. De maximale capaciteit voor groepen is 32 slaapplaatsen.
✓ catering in Provençaalse stijl
✓ wij spreken vier talen
✓ de mogelijkheid van aanvullende activiteiten
✓ beschikbaar als groepsaccommodatie van 1 september tot 1 juli (in overleg)

Werkruimte

De werkruimte van 80 m2, in sobere stijl gerenoveerd, een mix van oude elementen
en strakke vormgeving, heeft een capaciteit van tenminste 25 personen. U beschikt
over een pantry en sanitair met twee toiletten en een doucheruimte. Bij de uitrusting
horen een flap-over en beamer + projectiewand.

Wij adviseren je
graag bij de organisatie
van je activiteit. Voor kleine
gezelschappen beschikt La
Blache tevens over een kleinere
werkruimte en een ontmoetingsruimte. Daarnaast kunt u de
ontmoetingsruimte van 90 m2
als aanvullende werkruimte benutten.

Ontmoetingsruimte en restaurant
De ontmoetingsruimte van 90 m2, een voormalige kruidendrogerij, ingericht in
Provençaalse stijl, is een gezellige informele werkruimte. Deze is eveneens bestemd
voor de maaltijden en voor ontspannende momenten bij een van de houtkachels en
beschikt over een professionele keuken.

Buiten werken!
Het is stil op en rond La Blache, de zon schijnt er 300 dagen per jaar.
Je vindt er altijd een plek die door zijn sfeer en kenmerken goed past bij wat je nodig
hebt: in de ommuurde binnentuin, bovenop bij het lavendelveld, bij de olijfgaard of
op de ‘basse cour’, aan de rand van het ravijn.
Het hele terrein van 5 ha, de omringende velden, het bos en het ravijn staan tot je
beschikking. Het eerstvolgende huis is 2,5 km verderop.

Tarieven

Wij stellen graag met
u een arrangement op
maat samen, afgestemd op
uw wensen en de mogelijkheden. Neem contact met ons
op voor een vrijblijvende
offerte.

Appartementen en kamers
13 comfortabele kamers verdeeld over meerdere, qua sfeer verschillende,
appartementen met toilet en badkamer, bieden elk ruimte aan 1 tot 3 personen.

Catering
Alles is mogelijk:
✓ zelf ontbijt en maaltijden bereiden in onze professionele keuken
✓ uw eigen kok meenemen
✓ ons uw ontbijt en maaltijden laten verzorgen, afgestemd op uw behoeften en
budget. Wij kunnen gebruik maken van goede koks die u de Provençaalse keuken
zullen laten ontdekken en waarderen
✓ een combinatie van deze mogelijkheden

Op adem komen in de Haute Provence.....

Vervoer
La Blache ligt op 1300 km rijden van Utrecht. 115 km ten noord-oosten van Marseille, 145 km
ten westen van Nice.
Vliegen:
Ryanair Eindhoven – Marseille
KLM Amsterdam - Marseille
Easy-Jet Amsterdam - Marseille
Trein: TGV Aix en Provence

Wij kunnen vervoer van en naar het vliegveld en
treinstation verzorgen, alsmede in de omgeving.

IN DE NABIJHEID VAN:

Neem de ruimte
Proef de contrasten
Voel je thuis op het gastvrije erf

Gorges du Verdon
Lac de Sainte Croix
Aix en Provence
Mont Ventoux
Moustiers
Cassis

Neem voor meer informatie
en beschikbaarheid contact met ons op:
Saint-Jurs
Haute-Provence (Frankrijk)

+33 492 74 31 98 www.lablache.com

