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Annan Information
Några km söder är Ilbarritz, bra ställe att hitta några dolda fläckar. De franska myndigheterna
främjar god hygienpraxis och inrättar stärkta kontrollförfaranden för platser som särskilt
besöks av turister under sommarmånaderna. Sara 2017-05-19T00: 00: 00Z Vi hade en
fantastisk 2 nätters vistelse på Justines lägenhet - vi ville inte lämna. Windows omger
lägenheten vilket gör det väldigt lätt och bekvämt att bo i. Tidigare brukade fiskarna använda
denna utsiktspunkt för att leta efter valar och det ger en underbar utsikt över kusten och
bergen, och även Spanien på en klar dag. Lägenheten är bekväm, välutrustad och fungerar

mycket bra. Bakom det, besök det restaurerade Art Deco-kasinot och vandra i gatorna ner till
den gamla hamnen i väster.
I en en-frankrigsrörelse köpte stadshuset hotellet på 1950-talet, när det gled i konkurs, med
hjälp av ett lokalt lag som broderade sängkläderna och klädde i fästena. Poolen får solen från
ca 3ish och framåt (i september). Det är helt enkelt den mest kända anläggningen på
Frankrikes västkust. Nästan varje dag använde vi den komplexa privata tillgången till stranden
för att koppla av eller gå till stan (vid. Eller vad sägs om en grotta för din nästa semester i
Frankrike.
Golfbana 3 km. Tillgång till stranden Cote des Basques vid några stora steg, en väg att korsa. I
Paris överför din privata taxi dig till Gare du Nord där du går med i Eurostar för sista steget av
din resa. Beläget två steg från Grande Plage i Biarritz, mellan Bellevue casino och det
kommunala kasinot, ligger vår lägenhet med havsutsikt i hjärtat av staden. Pierre är en bra
värd, kommunikationen är informativ och vänlig. Placeringen av denna lägenhet i centrum av
Biarritz och 100 meter från Grande Plage, den främsta stranden i Biarritz, kan du göra allt till
fots. Eller lägg till en extra natt i Bordeaux i början av din semester, eller i Biarritz i slutet av
din semester. Catering för nybörjare och de lite mer kvalificerade, det finns också gott om
möjligheter för mer avancerade åkare. På soliga dagar i slutet av oktober och början av
november har vi sett mer blå himmel och solsken än på många dagar i juli och augusti.
Appartement parfait pour les par ou pour loger seul. Detta akvarium är en stor attraktion som
hela familjen kommer att njuta av. Lägenheten är helt renoverad, köket är komplett (kylskåp,
ugn, kokplattor). Vi valde kortsiktiga stuguthyrning utrustade med den yttersta moderna
komforten, som ligger i den baskiska kustens trendigaste stadsdelar. Velodyssey, juste efter att
ha lämnat Gironde tar dig till Biscarrose Plage för att avsluta din dag i Landes-området. På
1960-talet började en livlig surfkultur utvecklas här, som ungdomar slog på stranden. Glöm
inte att kolla våra specialerbjudanden och boka din semester till det bästa priset: utnyttja våra
sista minuten-erbjudanden, tidiga bokningsrabatter och fler specialerbjudanden. Nicolas
försöker hjälpa varje kund, om du behöver checka in på förhand eller kolla senare till
exempel.
Nikita 2014-06-08T00: 00: 00Z Allt var perfekt och trevligt: - Lägenheten är söt och mycket
välutrustad - 2x2 bäddar - Mycket bra beläget i centrala Biarritz (rekommenderad brunch på
Milwaukee - 200 meter promenadavstånd) säkrat parkeringsplats Ashleigh Gaulet är en mycket
trevlig värdinna och informerade oss om allt. Det är också bra på väg (motorväg 63) och
järnvägar. Turen utforskar de många anledningarna bakom tillväxten av Biarritz, inklusive
områdets historiska länkar med Newfoundland, Labrador, Kanada och innehåller
dagbokskrifter, färgfotografier plus. Sammantaget skulle du vara mycket lycklig att bo på
Laure och Carlos 'plats. Du kan nå det med färja från Irland till Frankrike (Rosslare till
Roscoff och Cherbourg tre gånger i veckan, Cork till Roscoff en gång i veckan) och
Storbritannien till Frankrike (Roscoff, Cherbourg, Caen och St Malo) och Spanien (Santander
och Bilbao) . Familjesemester med sml toddler Recenserad 13 september 2016 Var ska man
börja. I juli kan musikälskare delta i BIG Festival, som ser en rad internationella band slog
stranden i en rad konserter. Kvaliteten på upplevelsen är baserad på en mängd olika faktorer
som kalendernoggrannhet, svarstider och bokningsaccept, online bokning och
betalningsförmåga online, priskonsistens och kvalitetsupplevelse och andra faktorer som
HomeAway kan anse som viktig för användarupplevelsen från tidpunkten till tid. Se hotell i
närheten Asiatica Museum of Asian Art Upptäck en skattkista av antika asiatiska artefakter

från Kinas och över Himalayas berg till de sydliga delarna av Indien på detta expansiva
museum. Ett bra sätt att spara pengar på mat när du besöker Biarritz är att besöka den centrala
marknaden runt lunchtid, som du kan beta på små prov från många hundratals bås.
Icke-spanska kortinnehavare kan omfattas av en gränsöverskridande avgift som tillämpas av
deras kortutgivare. Det är öppet från 07:00 till 13:30 varje dag, inklusive söndag och
helgdagar. Chelsea 2017-05-09T00: 00: 00Z Det här var en fantastisk hitta, perfekt studio för
ett par. Lynna 2017-03-25T00: 00: 00Z Det är en bra liten plats i ett utmärkt läge izaskun 201712-07T00: 00: 00Z Mycket snabbt svar, rent rum, utmärkt läge precis vid stranden. Vi var en
av de första gästerna i lägenheten så möblerna var ganska grundläggande men allt du behöver
är där.
Quartier anime avec ces restauranger, barer entoures par l'Ocean. Centrum av Bayonne, där
floderna möts, är mycket vackert med långa baskiska hus som ligger vid flodbankerna.
Lägenheten ligger i ett utmärkt läge med en kort promenad till stranden och lokala barer och
affärer. Mer än en femtedel av hyrorna har en i Biarritz. Det finns en mängd möjligheter till
shopping och många kvalitetsrestauranger, där du kan prova klassisk fransk mat och fina
viner. Paul var väldigt snabb att svara på några frågor vi hade också. Bara för att meddela att
cookies stängs av ändras hur vår webbplats fungerar och du kanske inte får bästa möjliga
upplevelse.
Allt om den här utsökta villaen med fem sovrum utstrålar lyx, från den eleganta inredningen
till den uppvärmda poolen till den fantastiska utsikten från poolside-däck, befälhavaren och
salongen. Beläget i stadens centrum och direkt i shoppingdistriktet Saint Charles ligger det
bara 300 meter från stranden. Du kan också hyra en fastighet som erbjuder en pool nära
vattnet, vilket är fallet för nästan hälften av hyrorna som erbjuds där. Detta var min första
airbnb upplevelse och jag måste säga att vistelsen var utmärkt. Under simning kan du ha en
vacker utsikt över Biarritz och området runt. Lista dina semesterhus där resenärer kan hitta det.
Grand arkitektur mingles enkelt med panoramautsikt över det azurblå havet och orörda
sandar.
En biljett tar dig hela vägen med bekräftade platsbokningar för båda delarna av resan. I
centrum av Biarritz, 500 m från havet, 500 m från stranden. Du kan antingen ta med egna
lakan och handdukar eller hyra samma (15 euro för 2 gäster) och du kan antingen göra egen
rengöring (alla städprodukter och utrustning finns redan i lägenheten) eller jag kan organisera
att samma sak görs för du (15 euro för 1 natt och 20 euro för 2 eller flera nätter). Koppla av
med en drink, snurra roulettehjulet eller helt enkelt ta in ljud och ljusa ljus på Casino Barriere.
Använd ruteplaneraren på fastighetssidan för att beräkna sökvägen. Auri 2017-06-28T00: 00:
00Z Tillbringade en fantastisk 5 dagar i Benoits studio. Besökare kan vara säkra på att vi
erbjuder det bästa valet av lyxiga godkända fritidshus och semesterbostäder i Frankrike.
Recenserad 21 oktober 2017 Vi njöt av vår vistelse i Biarritz, det är härligt ställe och Xaviers
lägenhet fläckar alla rutor rena, välutrustade, välutrustade och ett utmärkt läge - bara några
minuters promenad till. Det erbjuder modernt boende med havsutsikt och gratis Wi-Fi.
Verkligen haft vår vistelse här, platsen var mycket centralt och rummet hade fantastisk utsikt
över stranden. Magdalena 2016-06-10T00: 00: 00Z Du får vad du betalat för, och det var
billigt. För, ja, vi tror verkligen att vår entusiasm och vänlösa gör en stor skillnad. Norr om
Pointe Saint-Martin, sträcker sandstränderna eller Anglet i 4 km. Detaljer om boende som
finns på denna park är listade nedan. Fantastiska surfstränder, ett bra utbud av restauranger,

barer och kaféer, platser att besöka och vanliga sport och kulturella evenemang. Från
cykeluthyrning till hotell ger vi dig en unforgetta. Under sommaren är det en fristad för
klättrare och cyklister, men det kommer fram till avancerade gratis skidåkare och
snowboardåkare runt november. Jenefer 2017-05-17T00: 00: 00Z Denna lägenhet är fantastisk.

