
Het Lied
van de

Bergbeek
Kamers voor Gasten

Door alle jaargetijden heen, is de berkbeek met ons.
Zij stroomt door de bossen, langs de tuin en langs ons

huis,
waarna haar wateren samenvloeien met de rivier “la

Plaine”,
aan de voorzijde van ons huis – aan de andere kant

van de weg.

Zij is wild, ongetemd en toch vertrouwd,
zachtjes zingt zij met de vogels om ons heen,
en neemt zij de donkere kleuren aan van een

onweerswolk
of de transparante, heldere kleuren van de rijzende

zon.

Zij gromt en kreunt  of fluistert zacht
Zij is sereen en vredig  of luidruchtig
maar toch verstoort zij nooit de stilte.

Wanneer ons gemoed verduistert en het leven ons
drukt,

dan luisteren wij stil naar het gezang van de bergbeek;
laat haar zilveren tonen resoneren, en uw dagen

verlichten.

Wanneer ons gemoed ons vreugde brengt,
merken wij de vloeiende zang op van het levenslied;

een vloeiend lied dat de zang is van de bergbeek.
31 rue Gambetta 88110 ALLARMONT

Email : josette@e2clesieur.com
Tel : 03 29 50 30 02
Website : http://www.e2clesieur.com/wordpress/

PRIJZEN
Modulaire prijzen per nacht:
1 Persoon   € 45,.
2 Personen  € 50,.
3 Personen  € 60,.

Prijs reductie
Dit betreft het aanbod van een reductie van 10
procent voor een verblijf van drie nachten en
meer.

Eutonie – een bijzondere gelegenheid
Eutonie is de elastische spanningskracht van het
menselijk lichaam; het is een manier om anders
te leven, in harmonie en balans met het eigen
lichaam, te midden van het dagelijkse leven.

Psychologische sessies
Dit zijn sessies met een psychologische
begeleiding en gezelschap – voor het ontwikkelen
van innerlijke groei en bewustheid.

Kosten: € 40, voor een sessie van een uur,
Of een vaste prijs van € 200, voor drie dagen
met een equivalent van 6 uren.

Het Lied
van de

Bergbeek

Le Donon



WELKOM in “Het Lied van de Bergbeek”

Hopelijk voelt u zich aangetrokken tot:

* deze ligging tussen twee bergketens van de

Vogezen, in het hart van de vallei “de la Plaine”, tussen

deze bergbeek en de bossen.

* de vredige sereniteit van dit huis, de huiskamer met

bibliotheek, speciaal geschikt voor een verblijf in de

herfst en wintertijd; en het zomer terras naast en aan

de rand van de bergbeek.

* het moderne comfort en gemak van de twee kamers

en de combistudio op de begane grond.

* de oorspronkelijkheid van de tuin, in cultuur gebracht

volgens de principes van de “permacultuur”, in

harmonie met de omringende bossen.

* de zaal “voor het openen van onze innerlijke ruimte” 

een open ruimte voor diepe ontspanning, stilte en

meditatie.

Voor uw comfortabel gemak:

Deze accomodatie beperkt zich tot een gebruik
door drie personen, zodat er geen reden is om de
gemeenschappelijke ruimten met anderen te
delen (met uitzondering van de vaste bewoners).
De te huren studio op de begane grond is volledig
beschikbaar voor uw privégebruik, met daarbij
inbegrepen de beide kamers.

BESCHRIJVING

 De begane grond:
Hier treft u de studio aan met een apart toilet, een één

persoons slaapkamer, een ruime Italiaanse doucheruimte,

een grote ontbijttafel en een theehoek (met thee, koffie,

soorten kruidenthee, een broodrooster en – op verzoek –

een kookplaat).

 Op de eerste verdieping:
Hier treft u een bureau aan, te midden van een ruime

zitkamer – met een open uitzicht op de achtertuin en op

de aangrenzende, nabijgelegen beboste berghelling – en

met daarnaast een andere slaapkamer voor twee

personen en een toilet.

 Ontbijt:
Het ontbijt wordt in de bijkeuken geserveerd tussen 8 en

10 uur in de ochtend. Het bestaat uit biologische en lokale

agrarische producten. Het kan worden aangepast aan uw

eventuele culinaire wensen en dieet.

De algehele aard van onze locatie biedt u een volledige privacy

en vrijheid met een mogelijke, beschikbare optie voor een kort

en snel verblijf, in geval u op weg bent naar uw uiteindelijke

vakantie bestemming. Tegelijkertijd biedt het u de tijd voor een

terugkeer naar de natuur, in een zuiver oorspronkelijke en

natuurlijke omgeving, voor een hernieuwd dan wel vernieuwend

contact met uw ware zelf of uw innerlijke natuurlijke aard.

OMGEVING

Het huis is gelegen aan de rand van een groot
bebost gebied. Aan de voorzijde van het huis vindt
u de rivier “de la Pleine” met daarnaast
doorlopende fietspaden in en door de “Voie Verte”
streek.
Wanneer u een stukje verder loopt, vindt u een
diversiteit aan paden, wegen en weggetjes om
door de vallei te wandelen langs beboste hellingen
met heel verschillende hoogten en met variërende
graden van moeilijkheid (voor uw lichamelijke
conditie).

Op een afstand van een kwartier rijden met de
auto, vindt u het “Lac de la Maix” (omgeven door
ski pistes), het “Lac de la Plaine” (een recreatie
plek), de meren van “Pierre Percée” (voor kano en
kayak) en de bergtop van de “Donon” (die u kunt
beklimmen door een wandeling van ongeveer een
half uur).

In ons dorp (Allarmont) vind u vlakbij onze locatie
twee winkels en een postkantoor.
Op een afstand van 20 minuten rijden met de auto
bereikt u het belangrijkste stadje in deze streek,
waar u alles kunt vinden wat u maar nodig heeft,
waarbij inbegrepen een zaterdag morgen markt,
een klein spoorweg station en een supermarkt.

De twee dichstbijzijnde steden zijn Schirmeck
(30 minuten) en SaintDié des Vosges (45
minuten).

Sportieve faciliteiten

Deze zijn ervoor bedoeld om u “onder te dompelen” in onze
oorspronkelijke en wilde natuur, door: zwerftochten – fietsen –
vissen – paard rijden – oefen trajecten met klimtouwen –
kanoën en kayak varen – ski pistes en sneeuwtochten met
sneeuwschoenen (met als locatie de top van de “Donon”
berg). n and a supermarket.




