Vakantiewoning: Sainte-Marie-de-R&#233; 3p6
Algemeen
Type woning:

Appartement / studio

Naam:

Sainte-Marie-de-R&#233; 3p6

Plaats:

Sainte-marie-de-r&#233;charente-maritime

Streek:

Poitou - Charentes

Land:

Frankrijk

Aantal personen:

4-6

Slaapkamers:

2

Beschrijving & indeling
Het vakantiedorp ligt op het beroemde schiereiland Ile de R&#233;, 20 km. van La Rochelle, 50 m. van het
strand, op 700 m. van het dorp St. Marie-de-R&#233;. Dit gebied is zeer geschikt voor fietsers, wandelaars en in
het bijzonder strandliefhebbers. Het vakantiedorp bestaat uit 40 appartementen op de begane grond of eerste
etage en is op 300 m. vanaf het dorpje La Noue gelegen. U vindt er een receptie met toeristische informatie,
leeshoek, TV ruimte, tafeltennis, tafelvoetbal, speeltuin, wasserette, barbeque en parkeerplaats. Tevens is er een
gratis WIFI ruimte beschikbaar. U kunt op aanvraag een baby-kit (babybedje, babybad, kinderstoel) lenen en ter
plaatse tevens spelletjes, ballen voor volleybal en voetbal, jeu-de-boules-ballen, een strijkijzer en &#8211;plank
en een mini-oven voor uw appartement. Er is voor kinderen vanaf 3 jaar een kinderspeelhoek met spelletjes,
muziek enz. In de schoolvakanties is er voor de kinderen van 6 tot 10 jaar een kinderclub en voor de jeugd van
11 tot 14 jaar jeugdanimatie. Er zijn iedere week wandelingen en excursies in de omgeving zoals naar de stad,
haven en wallen van Saint-Martin en een ontdekkingstocht per fiets langs de kust en een bezoek aan een sluis.
Voor de avondanimatie is er bv een bioscoopavond, cr&#234;pe( soort pannenkoeken) feestjes, spelletjesavond
enz. De winkels voor de eerste benodigdheden bevinden zich in St. Marie-de-R&#233; en de bakker in La Noue.
Er is tevens een fietsverhuurbedrijf in St. Marie-de-R&#233;, welke op verzoek de fietsen voor u in het
vakantiedorp brengt. De dichtstbijzijnde supermarkten zijn in La Flotte of St. Martin op 7 km. afstand. Voor dit
park wordt het aangeraden om een fiets mee te nemen.
<p>het appartement met drie kamers is geschikt voor zes personen en heeft een oppervlakte van 37 m2. U vindt
ze op de begane grond met een gemeubileerd terras. Binnen vindt u een huiskamer, een slaapkamer met een
tweepersoonsbed en een kleine wastafel en de andere slaapkamer heeft twee stapelbedden en een wastafel,
een douche en een aparte toilet. De keuken heeft elektrische kookplaten, elektrisch koffiezetapparaat, koelkast
en magnetron. Tegen extra vergoeding kunt u bedlinnen, badkamerset met handdoek, badlaken, badmat en
zeep, eindschoonmaak bijboeken. Dit betaalt u bij aankomst. U kunt een gratis babypakket reserveren. Kussens
en dekens zijn aanwezig.</p>
<p>&#160;</p>

Omgeving & activiteiten
Ile de R&#233; is zeer bekend om de prachtige zandstranden, schelpdieren en fietspaden. Tevens kunnen
natuurliefhebbers hun hart ophalen in het vogelnatuurreservaat en de zoutwingebieden. Bent u meer een sportief
persoon dan kunt u zich helemaal uitleven op de golfbaan op 30 km. afstand van het vakantiedorp of fietsen en
wandelen in de direkte omgeving. Het eiland heeft een totaallengte van meer dan 90 km aan fietspaden! Maar
ook paardrijden over het strand, catamaran zeilen, vissen en jet-ski&#235;n zijn natuurlijk heel speciaal. Zoekt u
het meer in de cultuur dan kunt u denken aan het museum van Ernest Cognacq, de citadel en haven van St.
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Martin, de havens van Ile de R&#233;, het aquarium van La Rochelle, de koninklijke touwslagerij van Rochefort
en nog veel meer. Bij de receptie kunt u verschillende fiets- ,autotochten en informatie van bezienswaardigheden
in de omgeving verkrijgen. Voor ontspanning kunt u naast het strand ook terecht bij een termencentrum op 3 km.
afstand voor bv een Thalasso therapie of een sauna-bezoek. Kortom, laat u verrassen door deze parel voor de
Franse kust, welke ook wel het eiland van de zon wordt genoemd. En ontdek dat ieder seizoen hier iets
interessants en bijzonders biedt.
Afstand tot strand: 50 m
Afstand tot zee: 50 m
Afstand tot watersport: 3 km
Afstand tot speeltuin: ter plaatse
Afstand tot tennis: 3 km
Afstand tot golf: 30 km
Afstand tot minigolf: 4 km
Afstand tot paardrijden: 10 km
Afstand tot fietsverhuur: 350 m
Afstand tot winkels: 350 m
Afstand tot restaurant: 350 m
Afstand tot luchtaven: 200 km
Afstand tot openbaar vervoer: 25 km

Prijzen & periodes
Waarborgsom: €150
Periode

Prijs/week

Laagseizoen

579

Hoogseizoen

579

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