Reviews Chalet Cornimont, geschreven door gasten:
Augustus 2019:
Inmiddels al 5 keer in het chalet mogen verblijven. Het bevalt ons dus prima!
Het chalet is van alle gemakken voorzien en ligt prachtig en heerlijk rustig. De
sleutelbeheerder is een zeer vriendelijke Fransman. Ook de fam. Taki neemt alle tijd en
moeite om ervoor te zorgen dat de gasten het naar hun zin hebben.
Wandelen en fietsen is er prachtig, zeker met de tips & trucs van de fam. Taki een aanrader!
De kinderen hebben het er uitstekend naar hun zin en komen ook graag terug. En wij ook! Tot
volgend jaar!
Shirley, Remco, Kuba & Sylwia

Oktober 2018:
Een fijn vakantiehuis: comfortabel, netjes en mooi gelegen in een rustige buurt met mooi
uitzicht op Cornimont.
De omgeving heeft op wandelgebied veel te bieden: prachtige wandeltochten met goede
bewegwijzering, fraaie uitzichten, aangenaam rustig met hier en daar gezellige
eetgelegenheden.
Wij vonden het top!
Familie B. uit Stadskanaal – Nederland

Oktober 2018:
Heerlijke (herfst)week gehad in een zeer comfortabel en compleet en gezellig ingericht chalet.
Na onze wandeltochten was het fijn zitten met een drankje en hapje in de zonnige tuin met
uitzicht op Cornimont. ‘s Avonds zagen en hoorden we burlende herten bij het chalet.
Cornimont ligt in een prachtige omgeving die barst van de wandelroutes. Een aanrader is een
bezoek aan Colmar en Epinal. Verhouding prijs/kwaliteit chalet helemaal top.
Wim & Margreet uit Burdaard – Nederland

September 2018:
Het was voor ons (ouder echtpaar) de eerste keer dat we een chalet huurde. Het was prima.
Het ligt mooi en rustig en toch niet afgelegen. Alles is aanwezig. Omgeving is mooi, de
eigenaars zijn zeer meelevend, kortom voor ons reden om nog terug te komen in het komend
jaar.
Familie M. uit Zaandam – Nederland

November 2018:
Nous avons passés moi meme et mes enfants une excellente semaine, l endroit est calme, le
chalet est chaleureux, bien emménagé et une belle vue sur les montagnes.
Il y a beaucoup de visites à faire (confiserie, promenade, accrobranche ...)
Nous avons eu de la chance nous avons eu de la neige.
Agréable séjour pour nos première vancance, nous y retournerons.
Très bon contact avec les propriétaires reponds rapidement aux demandes.
Famille Millet de Plancy l'Abbaye – France

