Mooi huis, alles is echt in orde, ook een mooie streek met heel wat plaatsen om te
bezoeken. We hebben hier een fijne tijd gehad, echte vakantie. Een echte aanrader.
Liliane & Alain

Jammer genoeg zit de reis er al weer op. Ik wou u graag laten weten dat
we een mooie trip gehad hebben: een prachtige streek en vele bezoeken kunnen
doen. We hebben alles kunnen bezoeken wat we wouden: Padirac,
Rocamadour, Sarlat, Beaulieu, Collonge la Rouge, Argentat, een
dierenpark in Gramat dat ook het bezoeken waard was,..... Het huis was ook
super: zeer charmant en in orde, volledige rust en alles aanwezig. Alle
basisuitrusting aanwezig is zoals een wasmachine, allerhande poets- en
huishoudproduckten, basiskookgerei zoals zout, olie,...... Wat een hoop
beslommeringen vermijdt ! Dat het huis binnen aangenaam is op warme dagen
en heel charmant ingericht.

Sonja & Dieter, en kinderen

We hebben een fantastische vakantie gehad in jullie huisje.
Mooie omgeving en heel veel rust. Prachtige uitstappen kunnen
doen. Een aanrader en voor herhaling vatbaar. Mooi weer
gehad. Helaas veel te snel voorbij gegaan.

Kris & Sabine, Mark & Patricia

Een super locatie en alles tot in de puntjes verzorgd. We hadden
goed weer besteld maar op een 14 daagse hittegolf hadden we niet
gerekend. Dus zullen we nog eens moeten terugkomen om de
mooie streek te bezoeken. Het enige waartoe we in staat waren
was een frisse duik in het zwembad en ons afkoelen met een gekoeld
lekker wijntje uit de streek.
Marleen & Geert, Solange & Daniel

We hebben een TOP vakantie gehad de voorbije week. Het
goede weer was er ( zoals besteld ) De streek is prachtig. Er
zijn hier ook meer dan voldoende toeristische bezienswaardigheden.
Het huisje is pico bello ! Alles was in orde. Het zwembad is
zeker en vast een meerwaarde, voor de kids maar ook voor de
volwassenen.
Christel & Johan, Marie en Louis

We hebben enorm genoten van deze superwarme vakantietijd !
Alles was tot in de puntjes verzorgd. Het zwembad nodigde ons
uit om een frisse duik te nemen. Ondanks het warme weer, hebben
we toch enkele bezoekjes gedaan, die de moeite waard waren. Een
echte aanrader voor al wie van rust en confort houdt. Wij komen
zeker nog eens terug !
Stefaan & Katelijn en Tine

Oui nous sommes trés satisfaits de notre séjour. Tous s’est trés
bien passé. Nous avons profité du beau temps et nous avons passé
une bonne semaine. Il n’y a rien à redire, La Marquisie est un
havre de paix. C’ était un vrai plaisir ! Nous vous remercions
encore pour votre accueil chaleureux. Bonne continuation et à une
autre fois !
Eric & Dominique et les enfants

Nous avons passé une semaine extraordinaire. Votre maison est
trés jolie et pratique. Le temps n’ pas toujours été au rendez vous et pourtant nous avons toujours trouvé de quoi faire. D’un
niveau toeristique, le coin est trés typique ........ Nous sommes
impatients de revenir au plus vite !
Toute notre amitié Lindsey & Didier, Maggy, Tom et
Lou

Kort en bondig ! Leuke vakantie, veel rusten, genieten van de
stilte en gezwommen. Super mooi weer gehad.
Nele & Etienne, Neal

Alweer was het een TOPverblijf hier in het rustige “ La Marquisie “ !
Het huisje supernet en het zwembad helderblauw... Iedere dag hebben we
ervan genoten ! Niets ontbreekt om van een geweldige vakantie te genieten.
Dankzij de vele beschikbare informatie hebben we ook kunnen genieten van
enkele mooie uitstapjes en toffe marktjes met streekproducten. De Cascades van
Murel en het bezoek aan St. Cirq-Lapopie blijven ons zeker bij. In
tegenstelling tot vorig jaar koelde het ‘s avonds meer af en konden we genieten
van frisse nachten. Toch hield het ons niet tegen een nachtduik te maken in het
aangenaam verlichte zwembad. Al deze mooie belevenissen houden ons zeker niet
tegen om nog eens terug te keren naar dit warme nestje.

Stefaan & Katelijn en Tine

Dit vakantiehuis is een echt pareltje ! De accomodatie is top ! Aangenaam,
proper, alles aanwezig, echt zoals het moet. We zijn hier echt tot rust gekomen.
De kinderen hebben enorm genoten van het zwembad. We waren ook enorm
verrast van de prachtige streek. Tal van superleuke uitstappen gedaan.
Bedankt voor al de informatie ! We zullen ons verblijf in La Marquisie
niet gauw vergeten. Bedankt voor deze geslaagde vakantie ! We komen
zeker nog eens terug.
Hans & Caroline, Thibault, Viktor en Marie

Wat een bezoekje aan de Delhaize in Oeselgem met zich kan
meebrengen. Daar vonden wij jullie kaartje van “ La Marquisie “
en kwamen zo in jullie heerlijk vakantiehuis terecht. Zo smaakvol
ingericht tot in de details. Perfect van alle faciliteiten voorzien. Zelfs
een week zon met 30° en dan een verwarmd zwembad bij. Wat wil
een mens nog meer. Bedankt voor alles.
Hilde & Bernard, Veerle & Patrick en Floor

Proficiat met jullie vakantiehuisje ! We hebben hier echt genoten
van de rust, het is een toplocatie en toch nog ideaal gelegen voor
talrijke mooie dorpjes te ontdekken. We hebben ervan genoten en
komen graag nog eens terug !!

Wim & Nadja

Proficiat met jullie huisje, was spie en span, is heel gezellig en
alles aanwezig. Zwembad tip top in orde en aangenaam warm, we
hebben er elke dag meedere keren van genoten. Het is hier zeer
rustig, maar dit is voor ons vakantie. Is zeker voor herhaling
vatbaar, en we komen zeker nog terug. En.... we hadden mooi
weer besteld, en ook gekregen van zat. tot zat. #28° Meer moet
dat niet zijn, hé
Eddy & Marleen

Het was een super vakantie. Huis tip top, proper, alles
aanwezig. De rust die je hier vindt is onbetaalbaar. We hebben
een prachtige streek leren kennen, de Corréze heeft ons zodanig
gecharmeerd dat we zelfs overwegen om hier ook een huisje te
zoeken. Wie weet worden we nog “ buren “!! Bedankt voor
jullie geweldige service en vriendelijkheid en gastvrijheid.
Corine & Marc

Jullie vakantiewoning is een pareltje onder de zon. Alles erop en
eraan en aanwezig, prachtig huis en zeer netjes. De ligging is
gewoon weg formidabel. Een mens komt hier tot rust, natuur en
prachtige omgeving. Goed gelegen voor bezoekjes hier in de streek.
We kunnen niets anders zeggen dat alles gewoon perfeckt in orde
was. Voor herhaling vatbaar, binnen enkele jaren kunnen jullie
ons terug verwachten. Bedankt dat we mochten komen.
Kris en Mireille

Jullie hebben een prachtig huis met alles erop en eraan en op en
top netjes. We hebben prachtige dorpjes bezocht en hadden super
goed weer. Het zwembad was perfect na wat shoppen en enkele
bezoekjes. Bedankt voor het ontspannend en rustig weekje
vakantie.
Frank & Ann

We hebben genoten van jullie mooie, meer dan complete huis.
Zeker de combinatie van prachtig zonning weer en het mooie
zwembad is zeer aangenaam en daar hebben we dan ook veel
gebruik van gemaakt. De omgeving is prachtig en heerlijk rustig.
We zullen dit adresje zeker in onze gedachten houden om nog
eens terug te komen. Hartelijk dank voor de gastvrijheid.
Rina & Drik Jan

Gewoonweg een geweldige vakantie hebben we gehad. Zo een mooi
huis, met alles erop en eraan. En het zwembad maakt alles
compleet. Heb net nog een kleine wandeling gemaakt, die rust
die je hier vindt is bij ons in Belgie nog moeilijk te vinden. Al
woon je dan in een landelijke gemeente zoals wij. Ook de uitstapjes
die we gedaan hebben waren meer dan geslaagd. Hartelijk
bedankt om gebruik te mogen maken van jullie gezellig huis !!
Erwin & Martine

Onze valiezen staan gereed om in te laden. (@&!!µ£)
Morgenvroeg terug richting Belgie. We hebben hier een fijne
week gehad; prachtig weer, fantastisch zwembad en een authentiek
huis met alles erop en eraan !! Zelfs de 2 boederijkatten sloten wij
in ons hart ! Maar niets kon op tegen de “ RUST “ die
hier heerst. Zalig !! Bedankt en wie weet tot een volgende keer
!!
Bart & Isabelle, Bram en Wout

Proficiat met jullie prachtig huis !!! Is om jaloers op te zijn.
Alles is aanwezig om een super vakantie te beleven. Mooie streek
en vooral de rust hier s’avonds deed enorm deugd. We hadden
een super tijd hier en komen zeker nog eens terug !!!

Marlies & Marion en Nicolas

We hebben genoten met volle teugen van jullie mooie huis !! de
rust en de stilte, wat je nog zelden tegenkomt bij ons. Alles was tip
top in orde, voorzien van alle comfort !! De zwekom is vooral
een meerwaarde. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Dank
U wel !!!
Rudy & Gerda en Tom

We hebben genoten van de Corrèze en van jullie mooie huis La Marquisie
!! We hebben mooi weer gehad en konden lekker zwemmen en in het zonnetje
zitten. Beaulieu is een mooi plaatsje, bij de office du tourisme hebben we het
boekje met wandeltochten rond Neaulieu gehaald. Zo hebben we de omgeving
van Sioniac, romeinse pad, en zo voort gezien. In Beaulieu kan je lekker uit
eten bij het restaurant aan de passerelle. De stoom trein in Martel is ook een
aanrader. Kortom het was een mooie vakantie, en goed toeven in La
Marquisie !!
Erna & Frits

Jullie hebben een prachtig huis in een mooie omgeving. Onze
vakantie verliep stralend al was de zon niet altijd van de partij.
Hebben genoten van alles wat hier aanwezig is en wat er in de
omgeving te bezichtigen is. Kan geen twijfel bestaa, dat we nog
eens moeten terug komen. Bedankt voor deze mooie relax vakantie
!!
Franky & Annuschka en Marcel & Arlette

We hebben hier intens genoten van jullie woonst prachtig alles er
op en eraan en zeer netjes zelfs de inrichting, kortom goed gedaan.
Hebben voor begin Oktober zonnig weer gehad tot 25 graden
super. We hebben gans de Dordogne bezocht en zelfs een stukje
van de Lot. Super mooi hier deze omgeving. Bedankt om te
mogen komen naar jullie prachtige woonst het was voor ons echt
zen zalig.
Hubert & Edith

We hebben genoten van onze vakantie, hier kan je echt tot rust in
deze prachtige streek. Ook jullie huis is prachtig en heel netjes.
Hier heb je niks tekort. Veel gewandeld en genoten van alles.
Dank voor alles en hopelijk tot ziens.

Garez & Valcke

Wij zijn hier voor de tweede keer, dat zal wel zijn reden hebben
zeker !!!
Wij voelen ons hier goed.
Één ding wat minder was ( waar jullie niets

kunnen aan doen ), was het weer.
We hebben dan ook meer bezichtigd dan vorig jaar ( Turenne,
Gouffre de Padirac enz prachtig ).
De katjes waren ook weer van de partij, die we jammer genoeg
moeten achterlaten. Maar er wachten er nog 10 in Waregem.
Bedankt voor de toffe week.
Frank & Ann

Alles is hier echt aanwezig
Voor een fijne vakantie,
Het huis, de omgeving maar vooral de stilte
Groetjes
Eddy & Miet
Paul & Time

Wij waren zodanig onder de indruk van deze rustige
en heerlijke streek, veel mooier dan de Lot & de Dordogne,
Haute-Vienne.
Heerlijke streek en jullie huisje is héél smaakvol ingericht,
authentiek en vooralrustig gelegen in een wondermooie streek !!
SCHAPEAU !!

Dikke pluim voor
jullie huisje, alles erop
Patricia & Jimmy

en eraan in één !!

Met spijt moeten wij vandaag afscheid nemen van
ons vakantiehuisje.
We hebben genoten van onze tijd hier, haddenalle comfort van
jullie mooie huis en
Hadden veel plezier van het zwembad. Zeer mooie streek en zeer
lekker gegeten.
Het mooie weer hebben wij er gratis bijgekregen.
Wij zeggen geen “ au revoir “ maar tot wederziens.
Bedankt dat we mochten komen.
P.S. Wij zijn zeer zorgzaam geweest voor alles en
Hebben het in propere staat achter gelaten met plezier.
Marc - Veronique

We hebben hier een zeer leuke tijd gehad.
Het was goed weer en in zo’n waem weertje is een zwembad altijd goed.Het was
Hier zeer netjes en verzord. We hebben vele dingen gedaan. ( dat komt ook wel door de
vele foldertjes hier ). De poesjes waren ook elke dag van de partij. Het bleek wel het hele
gezin te zijn. Nu is het tijd voor ons om te gaan en voor jullie om te komen.
Hopelijk hebben jullie ook zo’n goed weertje als wij.
Bedankt voor deze mooie en relaxte vakantie in
Jullie huisje. Nu is het aan jullie om te genieten en plezier
te maken. Geniet ervan !!
Joan & Nancy

Steffie - Catho

Hallo

We hebben een hele leuke vakantie gehad.
Het is een heel mooi en leuk huisje en tof zwembad waar
we heel veel in gezwonnen hebben.
Het is hier oo, een heel mooie streek.
We hebben ook geluk gehad met het weer,
Dus alles was perfect.
Groetjes en bedankt Inez
Keiht –
Rowen
Ilse - Steve

We hebben echt een SUPER VAKANTIE
gehad.
Het huisje is top, het mooie groot verwarmd zwembad
is heerlijk !

We komen zeker nog eens terug !!
Bedankt voor de gastvrijheid !
Sven & Kristen

Bengt, Luca & Lars

We hebben genoten van ons weekje hier !!
Jullie hebben een prachtig, gezellig, zeer gerieflijk huisje.

We hebben volop genoeten van het mooie zwembad. En
natuurlijk
van het mooie uitzicht.

Bedankt en tot wederziens !!
Tineke & Christophe
Noor, Anna - Linde

Het verblijf is hier super, geluk met het weer !!
Super warm ( hitte golf 36° ) Eerste dagen volop genoten van het leuke, propere,
gezellige zwembad.
Veel gezond !! Leuke wijngaard in de buurt “ Mille et une Pierre “. Nog andere
uitstappen
In de streek: altijd wel iets te bezoeken en zeker veel folders
in “ La Marquisie “.
Een topweek, helemaal ontstresst !!
Een onvergetelijke week vakantie !!
Dank je wel……….
Stefaan & Katelijn
Johan & Marleen
Op tot een volgende keer ………..

Onze laatste dag is helaas aangebroken,
we hebben enorm genoten van de streek, de streekproduckten

en uiteraard het vakantiehuis.
Zeer mooi gebouw in een zeere mooie streek.
Bedankt,
Groeten,

Laurens, Nele, Robin
Kris en Mireille

P.S. draag zorg voor de poesjes, deze
waren dagelijks van de partij.

