
TOER 
DE VILLA 

Villa Le Grand Bleu is een 2-slaapkamerwoning voor 2 tot 6 personen die alles 
biedt wat een verkwikkende Noordzeevakantie nodig heeft. Gelegen op de 
hoek van Le Domaine Sauvage kan u buiten genieten van de verfrissende 
zeelucht op het grootste zuidelijk georiënteerde terras op twee niveaus, binnen 
van een innemend interieur in Atlantique-stijl, warm en rustgevend. Zowel 
buiten als binnen is comfort het hoogste goed. Dolce far niente in kwalitatieve 
tuinzetels met volle brede dekbedden of heerlijk onderuitzakken met een goed 
boek in de sofa – alles mag, niks moet. 

Beneden lopen woonkamer, salon, volledig uitgeruste keuken en eethoek 
naadloos in elkaar over. Een avondje voor de buis behoort er tot de 
mogelijkheden dankzij een flatscreen TV met de voornaamste (inter)nationale 
kanalen en DVD speler. Berging, garderobe en een toilet vervolledigen het 
gelijkvloers. 

De villa is geschikt voor ruim 6 gasten. Boven zijn er twee gezellige slaapkamers. In het dubbel Auping bed in de master bedroom, 2 enkele Auping 
bedden in de andere slaapkamer alsook het dubbele sofabed beneden, slaapt u gegarandeerd als een roosje. Aangepaste bedding is overvloedig 
voorzien, met zowel zomer- als winterdekens. Verder vindt u er een badkamer met bad/douche, een bijkomend toilet en een kinderbedje. Het 
bouwjaar van de villa is 2009 met een volledige renovatie in 2017. 
Prettige vakantie! 

FACILITEITEN BUITEN 
- Aan het strand
- Bemeubeld terras
- BBQ voorzieningen
- Tuin
- Zonneterras

KAMERFACILITEITEN 
- Ventilator
- Droog- & kledingrek
- Anti-allergeen
- Babybed/wieg

MEDIA & TECHNOLOGIE 
- Flatscreen TV
- Kabeltelevisie
- Satellietkanalen
- DVD-speler & radio
- WiFi (gratis)

BADKAMER 
- Handdoeken
- Zeep
- Extra toilet
- Bad/douche

KEUKEN 
- Koffiezetapparaat
- Kookplaat & oven
- Vaatwasser
- Magnetron
- Koelkast

PARKEERPLAATS 
- Privé parkeren (gratis)
- Invalideparkeerplaats
- Beveiligd parkeren
- Eigen ingang

SCHOONMAAKDIENSTEN 
- Strijkservice (toeslag)
- Stomerij (toeslag)
- Wasserij (toeslag

UITZICHT 
- Uitzicht op zee
- Uitzicht op tuin

OVERIGE 
- Bordspellen/puzzels
- Rookvrije kamers
- Huisdieren zijn niet

toegestaan
- Wij spreken NL, FR en ENG
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