Vakantiewoning: Villa "Sawana" - Cat. Luxe-Prestige
Algemeen
Type woning:

Villa

Naam:

Villa "Sawana" - Cat. LuxePrestige

Plaats:

Saly

Streek:

Thiès

Land:

Senegal

Aantal personen:

4 - 10

Slaapkamers:

5

Stad dichtbij:

Saly

Beschrijving & indeling
Villa SAWANA is een prestigieuse luxevilla gelegen in residentie Teranga, in het hartje van de badplaats SALY,
op 85km van de luchthaven van Dakar.
De residentie bestaat uit 52 villa's die verspreid staan over een park van 4 hectare, voorzien van weelderige, zeer
goed verzorgde tuinen vol bloemen en talloze eewenoude baobab-bomen.
De prive-villa's zijn gelegen in co-eigendom op dezelfde locatie als het 4-sterrren hotel Teranga **** dat zelf
bestaat uit kleine villa's.
Huurders van de privé-villa's hebben toegang tot alle activiteiten georganiseerd door het animatieteam van het
hotel, het zwembad van 600m ² (apart zwembad voor kinderen), de miniclub (kinderen van 3 tot 12) onder de
verantwoordelijkheid van gekwalificeerde instructeurs, folklore avonden.
De villa is gelegen in het hart van de residentie, op enkele tientallen meters van het zwembad en het privéstrand.
Hoewel dus niet ver van het zwembad, is het toch voldoende om u van de nodige rust te voorzien.
Bewoonbare oppervlakte : 234m²
Schaduwrijk overdekt terras voorzien van bougainvilleas : 30m2 buitenterras voorzien van zeer comfortabel
tuinsalon en grote eettafel in smeedijzer, geschikt voor 10 personen.
Terras balkon : 10m²
Grote privétuin van 600m² voorzien van exotische planten.
5 tweepersoonskamers voorzien van airconditioning en bedden met klamboe, elk met eigen badkamer (douche,
wc)
- 1 kamer van 33 m² (bed 180 cm) met directe toegang tot de tuin
- 1 kamer van 24 m² (bed 180 cm) met directe toegang tot het balkon - terras
- 1 kamer van 17 m² (bed 160 cm) met directe toegang tot de tuin
- 1 kamer van 14 m² (bed 160 cm) met directe toegang tot de tuin
- 1 kamer van 12 m² (2 bedden van 90 cm)
Bedlinnen wordt voorzien.
Zeer ruime en goed uitgeruste keuken in fraké-hout en voorzien van granieten werkblad. Amerikaanse ijskast,
magnetron, etc. is aanwezig.
Satelliet-TV, internet WIFI aansluiting.
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Vakantiewoning: Villa "Sawana" - Cat. Luxe-Prestige
Er is personeel aanwezig, dienstverlening 7 dagen per week* (2 personen, 5 dagen per week en 1 persoon twee
dagen per week) voor:
- Onderhoud: schoonmaak, wassen van het huislinnen, wassen en strijken van uw persoonlijke zaken.
- De keuken (indien gevraagd, zal het personeel gangen opdienen afhankelijk van uw wensen en worden met
plezier dagverse vis, schaal-en schelpdieren voor u bereid).
* vanaf > 2 slaapkamers; 2 slaapkamers is 1 persoon, 6 dagen per week
* het personeel beschilkt over een afzonderlijke douche en toilet

Omgeving & activiteiten
Excursies:
Dakar, artisanale markten, Gorée, Lake Rose, het wildpark van Bandia, Joal, Siné Saloum, enz..
Activiteiten:
Golf: de golfbaan Saly (18 holes) is een echte oase die heel wat verassingen in petto heeft rondom de greens.
Quad / moto / paardrijden / tennis / vissen / ULM / Karting: op Saly kan u deelnemen aan talloze excursies zoals:
tochten met de 4x4, de quad of de moto, mountainbiken, paardrijden.
Centrum voor' big game' visvangst (zwaardvis), vissen met handlijnen, een ULM-vliegveld (luchtdopen met
verschillende types van toestellen … theorie- en praktijklessen), parachutespringen, kartingbaan, catamaran zeilen,
surfen, waterski, jetski, etc.
Praktisch:
In de badplaats van Saly: arts, apotheken, banken, talloze restaurants, dancings, karaokebars, supermarkt,
winkels, artisanale markt, enzovoort.

Prijzen & periodes
In de huurprijs is inbegrepen:
Verbruik elektriciteit.
Waterverbruik
Verbruik van gas
Tuinman en conciërge.
Tarief:
- bezetting van de villa met 2 tweepersoonskamers: 116 Euro/per dag in totaal voor de 2 kamers
- bezetting van de villa met 3 tweepersoonskamers: 167 Euro/per dag in totaal voor de 3 kamers
- bezetting van de villa met 4 tweepersoonskamers: 203 Euro/per dag in totaal voor de 4 kamers
- bezetting van de villa met 5 tweepersoonskamers: 243 Euro/per dag in totaal voor de 5 kamers
Minimumduur van het verblijf is 1 week
Voorschot: 30% van het totaalbedrag ter bevestiging van de reservatie.
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Vakantiewoning: Villa "Sawana" - Cat. Luxe-Prestige
Verhuur van 3 volle weken: dagen van de 3e week worden met 18% korting gefactureerd.
Verhuur van > 3 weken: bijkomende dagen worden met 33% korting gefactureerd.
Er is geen verplichte aankomst- of vertrekdag.
Het is niet verplicht om volledige weken te boeken.
Periode

Prijs/week

Laagseizoen

812

Tussenseizoen

812

Hoogseizoen

812

Informatie & boekingen
Voor meer informatie & boekingen kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon:

De Bonte Muriel

Talen:

Nederlands - Frans - Engels

Telefoon:

+32 (0) 472 525070

Website:

http://www.villasaly.net

Foto's
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