Upplev våren i Frankrike

VAD ÄR BÄTTRE ÄN VARMA SOLVINDAR I PROVENCE.
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Om du som många andra funderar på var du kan fånga solen
så snart som möjligt i år och lägger planer för årets äventyr
utomlands redan nu så kanske en långhelg i Provence, Frankrike låter lockande.
Boutiquehotellet Villa Juli i Provence drivs av paret Lisa Emanuelsson och Niclas Franzén, som för några år sedan förverkligade sin
dröm om att öppna ett Boutique Bed & Breakfast i Provence,
Frankrike. Villa Juli ligger vackert på en bergsluttning ovanför
franska Rivieran i den pittoreska bergsbyn Spéracèdes. Det charmiga gula stenhuset med turkosgröna fönsterluckor erbjuder en
hänförande utsikt över en lummig dal med olivträd och milsvid vy
över Cannes och Medelhavet.
– Villa Juli är uppkallad efter vår första dotter Juli. Vi var nyblivna
föräldrar 2015 när vi åkte till Frankrike på semester som arbetande
gäster på ett Bed & Breakfast i sydvästra Frankrike. Vi älskade
livsstilen och bestämde oss för att lämna Sverige och starta ett
helt nytt liv där vi kunde kombinera vår passion för mat, vin, konst,
inredning och musik. I början av 2016 hittade vi slutligen vårt drömhus, ett riktigt renoveringsobjekt, som efter mycket hårt arbete
äntligen stod klart våren 2017. Vår ambition är att våra gäster ska
känna sig hemma och njuta av det goda livet i vår provencalska
villa. Vi hoppas även att vi kan inspirera andra att våga följa sina
drömmar. Det är det som Villa Juli står för, berättar ägarinnan Lisa
Emanuelsson.
Villa Juli erbjuder fem vackra varsamt renoverade dubbelrum där
var och ett av rummen är inredda unikt efter olika musikteman.
Samtliga rum har ett privat badrum och en egen uteplats. Det går
även att hyra hela Villa Juli för dig som vill ta med hela familjen på
äventyr, fira en sprakande födelsedag eller kanske ställa till med
fest för ett bröllop eller en bröllopsdag.
Utöver den vackra miljön, goda maten, inredningen och varm och
hjärtlig service så är Villa Juli på ett utmärkt läge för att upptäcka
allt som Provence och Côte d'Azur har att erbjuda – pittoreska
bergsbyar, hisnande natur, utomhusaktiviteter, gourmetmiddagar,
vinprovningar, shopping och sandstränder i Cannes, Rivierans
badorter och mycket mer. Mer på: villajuli.com.

