
 

 

 

 

 

Na een kleine renovatie van onze kamer Bonbonniere en indrukwekkend voegwerk op de binnenplaats zijn wij ons seizoen 2017 

gestart met een opgefrist terras voor onze kamers Bleuette en Anis. Nieuwe parasols en terrasmeubilair completeren nu het geheel.  

In de tuin werd een fraaie border aangelegd met fraaie LED verlichting op het huis. Ook kunnen onze gasten ons nu nog makkelijker 

vinden want  we hebben nu een écht adres gekregen (zie onder) Dit adres is ook beschikbaar in moderne GPS systemen. 

In april 2017 waren de weergoden ons bijzonder goed gezind en kon er, onder zomerse temperaturen, vaak in de tuin geluncht 

worden.  Ook de maand september bracht mooie dagen met aangename temperaturen. Vanwege de kortere dagen werd er wel in 

onze eetkamer gedineerd. Kortom: op Cantecor was het ook fantastisch vakantie vieren in het voor- en naseizoen! Gelukkig zagen wij 

gedurende het seizoen  weer vele bekende gezichten terugkeren voor een plezierige vakantie. Wij bedanken hierbij iedereen voor het 

in ons gestelde vertrouwen en hopen dit ook in 2018 weer waar te mogen maken. 

 

 

In het seizoen 2018 zijn wij geopend van 21 april tot 30 september. Onze prijzen blijven ongewijzigd en ook het minimumverblijf van 

drie nachten blijft gehandhaafd. Voor een eventueel korter verblijf buiten het hoogseizoen (juli-augustus) kunt u per mail of telefonisch 

contact met ons opnemen. In het hoogseizoen kunt u kijken op http://www.cantecor.nl/cantecor/1/12/1000042/last_minute.html 

Wij zullen het komende seizoen wederom Table d’Hôtes aanbieden zodat u gezellig met onze andere gasten de avondmaaltijd kunt 

gebruiken. Op de avonden waarop door ons geen diner wordt aangeboden heeft u door de (her)opening van drie restaurants in de 

directe omgeving van Cantecor altijd uitgebreide mogelijkheden voor uw avondmaaltijd. 

Graag wijzen wij u ook op ons kookarrangement  waarbij u met uw eigen gezelschap aan de slag kunt in onze goed geoutilleerde 

keuken. Meer informatie  http://cantecor.nl/cantecor/1/21/995/workshop_koken.html 

Wilt u iets anders speciaals organiseren zoals bijvoorbeeld een familie- of  bedrijfsfeest, managementoverleg of teambuilding, dan 

vragen wij u uw wensen kenbaar te maken via onze website: http://cantecor.nl/cantecor/1/1/2/contactgegevens.html  

 

Met steun van vrienden is er een leuke sfeerimpressie gemaakt van Cantecor die te bekijken is via deze link: 

https://www.youtube.com/embed/dy17o6boRm4?rel=0 

 

Tot slot prolongeren wij, wegens het succes in de afgelopen jaren, onze speciale nieuwsbrief-aanbieding: 

Boekt u vóór 1 april een verblijf van minimaal zeven nachten dan ontvangt u  

10% korting op de kamerprijs. 

 

Wij hopen u het komende seizoen op Cantecor te mogen verwelkomen en wensen u hele fijne feestdagen 

en een fantastisch en gezond 2018! 

 

Lydi & René Toebak (en Guusje) 

240, Chemin de Cantecor 

82270 Montpezat de Quercy 

France  

Tel FR: 0033-565-218744 

Mobiel NL: 0031-627-074074 

Web: http://www.cantecor.com 

Mail: info@cantecor.com  

 Vriendjes welkom! 
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