
     

 

 
 

Nieuwsbrief december 2022
 

 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2022. We maken ons op voor de
feestdagen en maken al plannen voor het nieuwe jaar. 

2022 was voor Résidence Château Ferrassières een mooi jaar waarin wij weer velen van
jullie hebben mogen ontvangen. Het was een zonnig, warm en droog jaar. Fijn voor onze
gasten maar voor de natuur was het minder fijn. De lange periode van droogte had een
negatieve invloed op met name de beplanting. Zelfs de lavendelvelden, die normaal
goed tegen droogte kunnen, hebben, door de minimale sneeuw in de winter en het
uitblijven van regen in het voorjaar, dit jaar minder uitbundig gebloeid. Nu is de eerste
sneeuw gevallen en hebben we ook alweer regen gehad dus we hopen dat de natuur zich
verder hersteld en de lavendel deze zomer weer volledig tot zijn recht komt.

 
 

 

 

 

 

 
Het is koud in Europa zo ook hier in Ferrassières maar binnen brandt de kachel en het
Château is in een warme kerstsfeer gehuld. Als het droog is kunnen er buitenactiviteiten
ondernomen worden zoals wandelen en fietsen. Met sneeuw wordt wandelen nog leuker
omdat de omgeving er dan sprookjesachtig uitziet. Bij terugkomst in het Château kan er
met veel plezier gezwommen worden in ons heerlijke verwarmde zwembad en/of
opgewarmd in 1 van de 2 infraroodsauna’s. Als het winterweer het toelaat kun je ook een
dagje gaan skiën op de Mont Ventoux. Kortom alle redenen om ook in de winter eens te
komen.

 

 
De winter is de rustigste periode. In de kleinere dorpjes zijn veel winkels gesloten en de
restaurants hebben aangepaste openingstijden, voor de lunch zijn ze de meeste dagen
wel geopend maar voor diner hoogstens op donderdag, vrijdag en zaterdag. Natuurlijk
zijn de wekelijkse markten er wel, al zijn ze kleiner van opzet, er zijn altijd genoeg
lekkernijen te vinden om ‘thuis’, in je eigen appartement op het Château, een lekkere
maaltijd te bereiden in de comfortabele keuken die van alle gemakken is voorzien.

Buis les Baronnies
 

 

 

 

 

 
In het nabij gelegen dorp Buis les Baronnies is er zelfs elke woensdag en zaterdag een
markt. Op het marktplein en in de straatjes waar ook een mooie gotische bogengalerij uit
de 15de eeuw is, staan kraampjes met van allerlei waren. Het historische kleurrijke dorp
zelf is sowieso een bezoekje meer dan waard. Er zijn leuke restaurantjes en terrasjes te
vinden om even te gaan genieten.

Buis les Baronnies ligt in de vallei van de rivier Ouvèze en heeft mede hierdoor een rijke
geschiedenis. Zo heeft er heel vroeger een Gallische stam gewoond, is het veroverd
geweest door de Romeinen en vormde het samen met Vaison la Romaine een deel van
het romeinse rijk. Vanaf het begin van de 11de eeuw speelde Buis les Baronnies zelfs een
belangrijke rol, het was destijds het bolwerk van de baronnen van Mévouillon en bleef
tot aan het einde van de 14de eeuw de hoofdstad van een vrijwel onafhankelijke
welvarende staat. Pas na de franse revolutie nam de invloed van het dorp af maar is tot
op de dag van vandaag een van de mooiste plaatsjes van het departement Drôme.

 

 

 

 
De route is al fantastisch, over slingerende weggetjes door de bergen met uitzicht op de
Mont Ventoux, langs tegen de bergen opgebouwde dorpjes zoals Brantes. Als je door
Buis les Baronnies heen bent kun je ook via een andere route terug, de diversiteit van de
omgeving maakt dit tochtje echt een aanrader. De rots Saint Julien van Buis les
Baronnies is indrukwekkend en over de rivier Ouveze zie je vaak de ijsvogeltjes heen en
weer schieten. In de andere jaargetijden kun je hier ook een tal aan sportieve activiteiten
ondernemen.

 

 

Van 27 t/m 29 december brandt in
Brantes het licht.
Gebouwd als een adelaarsnest met de huizen dichtbij
elkaar, met kleine steile straatjes, gewelfde doorgangen
en een hooggelegen kerkje maakt het altijd al een
 schilderachtige dorpje en is deze dagen extra prachtig
verlicht. Er is een open atelierroute bij het dertigtal
ambachtslieden thuis die zich hier gevestigd hebben. Je
ontdekt uniek vakmanschap tijdens een bezoek onder de
sterren. Er is o.a. een wever, smid, stoffeerder, keramist
en instrumentenmaker. Tevens worden er workshops
gegeven en is er natuurlijk glühwein.

Kom genieten van Brantes onder de sterren!

Wij wensen u hele fijne kerstdagen
 en een mooi, liefdevol, gelukkig en gezond

2023 

 

Reserveren?
Voor reserveringen in 2023 en/of voor vragen en verdere informatie kunt u ons een e-
mail sturen met de gewenste data, lengte van verblijf of andere vragen.  U ontvangt dan
van ons een geheel vrijblijvende offerte en/of de gewenste informatie. Uiteraard kunt u
ook telefonisch contact met ons opnemen. 

We hebben regelmatig speciale aanbiedingen. Speciale aanbieding voor onze gasten en
lezers van deze laatste nieuwsbrief van het jaar: u ontvangt de kamerprijs van afgelopen
jaar met daarbovenop nog eens 10% extra korting als u voor 1 februari 2023 boekt.

 

 

Gelegen in de Drôme- Provencale

Résidence Château Ferrassières ligt in de Drôme-Provencale, en wordt gekenmerkt door
ruimte in een relaxte luxe sfeer. 

Résidence Château Ferrassières is een kleinschalig vakantie complex met 21
appartementen, een heerlijk inpandig zwembad, sauna’s en jacuzzi en ligt midden in een
beschermd natuurgebied aan de voet van de Mont Ventoux.

U kunt ons natuurlijk volgen via Facebook  en/of Instagram of bezoek onze
informatieve website.

 

 
Wilt u er zeker van zijn dat een appartement in de door u gewenste periode beschikbaar

is, wacht dan niet te lang! 

Indien de boekingsdatum door Covid restricties onder druk komt te staan, kunnen wij in
overleg met u de datum in de nabije toekomst eenvoudig wijzigen naar een andere

datum.

 

Reserveren

 
reception@chateau-ferrassieres.fr | +33 4 81 68 01 16

 
Uitschrijven •  Email adres aanpassen • Online lezen

Résidence Château Ferrassières | 1700 Route du Plan, 26570 Ferrassières, Frankrijk

Bij Château Ferrassières nemen we uw persoonlijke data serieus. Wij beschermen uw gegevens  conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alleen uw e-mailadres wordt door ons elektronisch bewaard op een
beveiligde server in Nederland.U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft ingeschreven of eerder
informatie heeft aangevraagd. Via een druk op de knop onderaan deze email kunt u uw email adres eenvoudig

verwijderen of aanpassen..
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