Montserin: « L’oiseau qui chante »
De heuvel van de zangvogel

Midden in Bourgondië, in het Parc Régional Du Morvan , vindt U ons
comfortabele vakantiehuis met een weids uitzicht rondom over de heuvels.
In 2006 ging voor ons een langgekoesterde wens in vervulling. Een eigen huis in
Frankrijk in een gehuchtje, een “hameau” met de idyllische naam “Montserin”
(mont is berg en serin is een zangvogel, een sijsje.) Een heerlijk comfortabel
huis op een droomplek. Het voelde meteen als thuiskomen en ieder keer
wanneer we er naar toe rijden vanuit Nederland valt met elke kilometer de
spanning van een druk werkleven van ons af en is het genieten. Een stilteplek,
een huis met een hart. We willen anderen daar ook van laten proeven, uiteraard
om de kosten te kunnen dekken maar ook om mensen vreugde te bezorgen. We
behandelen ons huis met zorg en respect; dat vragen we ook van degenen die er
gebruik van willen maken in de hoop dat u er net zo van genieten zult als wij,
onze kinderen, familie en vrienden dat doen.
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Het Huis
Midden in Bourgondië, in het prachtige natuurpark van de Morvan, in het gehuchtje
Montserin ligt op zo’n hoogte van 500 meter ons comfortabele vakantiehuis “L’oiseau qui
chante” met een weids uitzicht rondom over de heuvels Het is een plek om bij te komen van
alle drukte en haast waar ons huidig leven zo vol van is.
Hier vindt men rust en ruimte. De kalfjes lopen nog bij hun moeder in de wei. De bakker
komt nog langs de deur met lekkere verse croissantjes en de vogels vliegen af en aan.
’s Avonds en ’s nachts welft zich een sprankelende sterrenhemel boven Montserin. Donker is
hier nog donker en geen geluid verstoort de stilte.

Het huis staat op een perceel van 1800 m2 en biedt plaats aan vier tot zes personen. (Minder
kan natuurlijk ook, eventueel meer maar dan voor een kleine meerprijs en in overleg) Er is
een groot (gedeeltelijk overdekt ) terras met een “vue panoramique” zoals de fransen zeggen
en daarmee is niets teveel gezegd want het uitzicht is werkelijk schitterend.

Indeling van het huis
In het huis bevinden zich op de benedenverdieping: een entree, toilet, een was/doucheruimte,
een keuken, en een ruime woonkamer
De keuken is modern ingericht en uitgerust met veel kasten. Er is een koelkast, een
Agafornuis, een vaatwasmachine, een magnetron en modern keukengerei
Vanuit de kamer loopt men zo het grote terras op. Aangrenzend aan het huis is er een grote
garage.
Op de bovenverdieping bevinden zich drie slaapkamers; twee met een tweepersoonsbed, één
met een tweepersoonsbed en een hoogslaper bestaande uit twee éénpersoonsbedden. Ook is
er een kinderledikantje aanwezig en er is een toilet en een douche. Er zijn in het huis dus
totaal twee doucheruimtes
Er is een vaste telefoonaansluiting, een cd-speler, een t.v met Franse én Nederlandse zenders
en er is internetverbinding

Omgeving
Montserin ligt in de gemeente Villapourçon, tussen Moulins-Engilbert en Autun in. Zo’n 300
kilometer ten zuid-oosten van Parijs. Vanaf Utrecht berekend is het ongeveer 750 kilometer.
Dus makkelijk op één dag te bereiken. De streek is bekend om zijn historische steden zoals
het bekende pelgrimsoord Vezelay, Auxerre, Nevers, Beaune , Cluny met zijn klooster enz.
Wat verder weg maar toch interessant om te bezoeken is Taizé, een ontmoetingsplek waar nog
steeds jongeren van over de hele wereld naar toekomen om daar met elkaar te zingen en te
mediteren. Ook een bezoek aan “De tempel van de duizend Boeddha’s is de moeite waard
Dichterbij nog ligt Autun met zijn prachtige kathedraal.
Bourgondië is een wijnland en wordt gekenmerkt door zijn glooiende heuvellandschap waar
de beroemde Charolaiskoeien grazen. Niet zelden vergelijkt men het met het toscaanse land
qua uitstraling.

Bereikbaarheid
Via Parijs: Vanaf Utrecht berekend is de afstand naar Montserin ongeveer 750 kilometer.
Men volgt de A1 Breda-Antwerpen-Lille-Parijs. Vervolgens richting Lyon en daarna de A77
Nevers. Bij Nevers volgt men de borden richting Autun tot Moulins-Engilbert aangegeven
wordt. In Moulins-Engilbert wordt Villapourçon aangegeven. U volgt deze aanwijzingen,
passeert Onlay waarna u aan uw rechterhand een bordje ziet waarop Sanglier staat. Die afslag
neemt u en na ongeveer 2 kilometer ziet u in de berm rechts een bordje met “Montserin”. U
rijdt nog even rechtdoor tot aan de kruising waarna u een scherpe bocht naar links neemt
(Weer even richting Villapourçon) U rijdt dan praktisch tegen het huis aan
Via Luxemburg is de route wat langer, maar goed te doen voor wie Parijs wil vermijden.

Tarieven
Tarieven en beschikbaarheid op aanvraag
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