Laguna Lodge Résidence
EUR 0
Adres:
27, rue de la Bergère ,
Saint-Just-Luzac 17320 Poitou-Charentes
Aantal kamers: 2
Aantal badkamers:
Aantal douches: 1
Aankondiger bekijken:
Séquoia Parc

De vakantieresidentie Laguna Lodge telt 10 huurvilla's in de Charente-Maritime. Ideaal

Camping Séquoia Parc

gelegen tussen La Rochelle en Royan, dicht tegen het Île d'Oléron, niet ver van zee en

Telefoon: 0033(0)546855555

platteland voor een rustige en ontspannen vakantie.

Fax: 0033(0)546855556
GSM:

Elke villa is ingericht volgens een unieke Balinese stijl, met nobel materiaal zoals massief hout
of marmer. Alle villa's hebben een onbelemmerd uitzicht, ofwel op de weiden, ofwel op de
door Natura 2000 beschermde moerassen met vele (trek)vogels zoals ooievaars en reigers.
In het hart van de residentie in het midden van een groot bosrijk en afgesloten park kunt u
genieten van de natuurlijke lagune van 1.000m² en zijn turkooize water dat u het idee geeft
dat u op een subtropisch eiland bent.
De lagune, omgeven door een fijn zandtrant met Balinese strandstoelen en paviljoenen vormt
een zachte helling en de maximumdiepte bedraagt 1,20 m, een perfecte plaats dus voor de
kinderen om te baden.
alle villa's hebben een ingerichte keuken met oven en afwasmachine. In de living staat een tv
en airco. Lakens en handdoeken zijn voorzien.
Onze gasten kunnen in een gemeenschappelijk lokaal terecht;daar staan een wasmachine,
een droger en een strijktafel.
Er is ook een moestuin ter plaatse waar je courgettes, tomaten, wortelen en zelfs kruiden kan
plukken.
Ten slotte is een speeltuin voorzien in het grote bosrijke park, met schommel, draaimolen en
een huisje met glijbaan.
Een opsteker: Als gast van Laguna Lodge heeft u toegang tot de 5 sterren camping tijdens de
openingsuren ervan op slechts 3km van de residentie. U kunt gratis genieten van het
waterpark van 2.000m² met 4 zwembaden waarvan 3 verwarmde, glijbanen, een rivier, maar
ook speeltuinen voor de kinderen, gratis kinderclubs sportterreinen, animatie.
Mits een supplement heeft u toegang tot de nieuwe wellnessruimte Les Brises, met overdekt
zwembad, sauna, hammam, gevoelsdouche, tenniscourt, een paardrijden (juli en augustus).
Wacht niet langer en reserveer nu uw villa!
REF. Nr.: SP856200
Te huur/Te koop: Te huur
Woningtype: Villa
Stijl: Modern
Oppervlakte (buiten) (are):
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Oppervlakte
(binnen)
(m²):
Bouwjaar:
Commissie agent/aankondiger(%):

Huurprijs Laagseizoen / Huurprijs Hoogseizoen: /
Garage: Geen
Aantal garageplaatsen:
Zwembad: Ja
Bijkomende gebouwen:
Ligging:
Platteland
Kenmerken:
Barbecue
De eigenaar spreekt Duits
De eigenaar spreekt Engels
De eigenaar spreekt Frans
De eigenaar spreekt Nederlands
Huisdieren niet toegelaten
Inbouwkeuken
Toegankelijk voor mindervaliden
Tuin
Opgesteld op: 25-10-2019
Veranderd op: 27-10-2019
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