Laguna Lodge Residence
EUR 0
Adres:
27 rue de la Bergère ,
Saint Just-Luzac 17320 Poitou-Charentes
Aantal kamers: 2
Aantal badkamers: 1
Aantal douches: 1
Aankondiger bekijken:
Nicole Kramer
Camping Séquoia Parc
Telefoon: 0033(0)546855555

Laguna Lodge Résidence is een prachtig domein met 10 luxe villa's! Het domein ligt in
Saint Just-Luzac in de populaire Franse regio Charente-Maritime vlak bij het eiland Île
d’Oléron en de schitterende stranden van de Atlantische kust. Alleen de oude stenen

Fax: 0033(0)546855556

muren herinneren aan het bestaan van de oude boerderij uit 1662, nu getransformeerd in een

GSM:

complex van 10 ruime en comfortabele vakantiewoningen. Elke villa is anders en ingericht en
gemeubileerd in een moderne Aziatische stijl: massief houten meubels en marmeren
badkamers en vloeren. Ze hebben elk een prachtig uitzicht over de landerijen en/of het
beschermde natuurgebied Natura 2000 waar tal van trekvogels hun toevluchtsoord hebben.
Laguna Lodge is een heerlijke plek om samen met je familie of met vrienden een rustige
vakantie door te brengen. Er is een natuurlijk lagune zwembad van ca. 1000 m² met
zandstrand en met comfortabele Balinese strandpaviljoens om in te ontspannen. Het
langzaam aflopende strand van de lagune is ideaal voor kinderen en in het diepe gedeelte van
1.50 m is genoeg ruimte om een baantje te trekken. Laguna Lodge Residence is de ideale
ontspanningsplaats voor een verblijf met het gezin of met vrienden. Wanneer u verblijft in
Laguna Lodge residence heeft u toegang tot de vijfsterrencamping Séquoie Parc (open van
11 mei tot 1 september 2019. �
REF. Nr.: NK103992
Te huur/Te koop: Te huur
Woningtype: Villa
Stijl: Modern
Oppervlakte (buiten) (are): 5.000
Oppervlakte (binnen) (m²): 62 - 94
Bouwjaar: 2012
Commissie agent/aankondiger(%):
Huurprijs Laagseizoen / Huurprijs Hoogseizoen: 99 & +/ night, nuit, nacht / 243 & + night, nuit,
nacht
Garage: Geen
Aantal garageplaatsen:
Zwembad: Ja
Bijkomende gebouwen:
Ligging:
Aan zee
Kenmerken:
Barbecue
De eigenaar spreekt Duits
De eigenaar spreekt Engels
De eigenaar spreekt Frans
De eigenaar spreekt Nederlands
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