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Vakantiewoningen
Saint Leu
"Leu pied dans l'eau"
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Genesteld in de holte van de baai van Saint-Leu, welkom wij onze gasten
in een comfortabele en vriendelijke omgeving van staande.

Gemeubleerde vakantiewoning (4 sterren)

Villa, vrijstaand, met 1 etage, eigen
ingang, in een Charmant Bezit

Omgeving : aan de waterrand
Capaciteit : van 1 tot 24 personen
Slaapkamer(s) : 12

Saint Leu
Réunion

Reservering : +262 (0) 6 92 69 58 95 (Réunion)
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Reserveren

"Leu pied dans l'eau"
Bakker 800m
Kleine winkeltjes 800m
Supermarkt 1,5km
Kapsalon 800m
Postkantoor 1km
Bank 1km
Geldautomaat 1km
Apotheek 1km
Dokter 1km
Verpleegkundige 1km

Voordelen :
Directe toegang tot het strand

Omgeving & plaatsbepaling

Villa, vrijstaand, met 1 etage, eigen ingang,
in een Charmant Bezit

● Uitzicht : panoramisch, vrij uitzicht, zee/
oceaan, zwembad, mooie zonsondergang

● Omgeving : aan de waterrand
● Ligging : Westen
‟ Staande en Creoolse charme villa's
weergegeven een traditionele karakter
terwijl het aanbieden van een dienst van
hoge kwaliteit. Hun Creoolse architectuur
hoogtepunten van de typische kenmerken
van de habitat van Réunion: gevelbekleding
hout, vier-helling dak, veranda. Traditie
ontmoet moderniteit en wij zetten op uw
beschikken over voorzieningen en diensten
van kwaliteit: linnen voorzien, volledige
keuken, draadloos Internet, eigen parkeerplaats
met videobewaking, verwarmd zwembad en
veilig, petanque Hof, barbecue. Een op maat
gemaakte service. de Veloutier, de
Lataniers, de kokosnoot en de mango tree
villas zijn flexibel en zijn geschikt voor 2 tot
8 personen. De belangrijkste villa heeft een
capaciteit van 8 personen. Om te voldoen
aan uw verwachtingen, bieden wij u: vrouw,
schoonmaak, oppas, kinderstoelen en
babybedjes, luchthaventransfer. Jean-Jacques
u bij aankomst welkom en zal tot uw
beschikking voor het organiseren van uw
verblijf. ”

● Parkeerterrein :
Niet overdekte parkeerplaats : 8 gereserveerde
plaatsen.
● Voordelen :
Jeu de boules terrein
● babyuitrusting :
Kinderstoel

Cultuur

Recreatie
● Vrije tijdsbesteding op minder dan 20 km
/12 miles :
Zwemmen, snorkelen, duiken, surf, tennis,
wandeltochten, Mountainbike circuit, parapente,
skateboard(helling, volleybal, vissen, Big
Game Fishing / Diepzee vissen, hengelen,
onderwatervissen, pétanque terrein
● Begeleiding :
Zeilschool, duikschool, tennisschool
● Attracties en ontspanning :
Bar/pub, restaurant, zeepark, historische
plek, museum, festivals
slaapkamer

Omgeving
● Plek :
Verwarmd zwembad
Zee/oceaan <50m
Zandstrand 1km
Kiezelstrand <50m
Surf spot 100m
Pleziervaarthaven 1km
● Faciliteiten :
Stadscentrum 800m
Bushalte/busstation 200m
Fiets/mountainbike verhuur 1,5km
Autoverhuur 1km
Bootverhuur 300m
Verhuur van duikmateriaal 800m
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Festival

‟ Gelegen aan de westkust van het eiland,
bij de ingang aan de kleine badplaats stad
van Saint Leu, is de catering uniek
gepositioneerd. Vindt u veel toeristische
activiteiten in de buurt: Kelonia (waarnemingspost
van zeeschildpadden) het Stella MatutinaMuseum, het Conservatorium Mascarin
nationale botanische, het Zoutmuseum. U
kunt ontdekken de vulkanische kustlijn en de
beroemde blower, genieten van vele
sportieve activiteiten: paragliden, mountain
biking, klimmen, Duiken, vissen op de
groothandel of gewoon genieten van het
strand. Surfen fans zullen genieten van de
beroemde Saint Leu links, ter plaatse
internationale reputatie. De culturele
activiteit van Saint Leu zal u verleiden door
de diversiteit en rijkdom: culturele circuits,
tours, populaire erfgoed, entertainment,
festival... 5 minuten vanaf de weg naar de
tamarijntjes, is Leu Pied Dans l'Eau ook een
uitstekend vertrekpunt voor uw uitstapjes op
het eiland. ”

De extra's
● zwembad :
Zwembad in de residentie, origineel (lengte
12m, breedte 6m), verwarmd, verlicht,
toegang met inlooptrap, Buitendouche (open
van '01 januari' tot '31 december')

Vissen
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"Leu pied dans l'eau"
Buiten
● Oppervlakte van het terrein :
2000m²

uitzicht op zee

● Omgeving :
Afgesloten terrein, tropische tuin > 1000m²,
gazon
● Buiten outillage :
Barbecue, tuintafel(s), 8 tuinstoel(en), 12
strandstoel(en)

Binnen

www.iha.co.nl
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● Buiteninrichting :
Terras 9m², overdekt terras 9m²

surf spot

Diensten

● Ontvangstcapaciteit :
van 1 tot 24 personen

● linnengoed :
Lakens (1 keer/week), Handdoeken (1 keer/
week), Strandlakens (1 keer/week), Dekbed
(den) (1 keer/week), Kussen(s) (1 keer/
week)

● Woonoppervlak :
300m²
● Interieurindeling :
12 slaapkamer(s)
● Slaapplaatsen - bed(den) :
12 tweepersoonsbed(den), 4 slaapbank(en)
2 pers, 2 babybed(den)

● Huis :
Huishoudelijk onderhoud mogelijk met
bijbetaling (+60€), Onderhoud van tuin /
zwembad, Parkeerplaats, Vervoer vliegveld
mogelijk met bijbetaling

● Comfort :
T.V., hi-fi systeem, wifi, wekkerradio,
haardroger, geheel airconditioned

Praktische informatie

● Huisraad :
Vaatwerk/bestek, huishoudelijke artikelen
en keukengerei, koffiekan, koffiezetapparaat,
elektrische waterkoker, broodrooster, kookplaten,
oven, magnetron, afzuigkap, koelkast,
vaatwasser

● Praktische informatie
Huisdieren niet toegestaan
Dekking mobiele telefoon
Water : warm/koud
Elektrische spanning : 220-240V / 50Hz
Elektrische voeding : electriciteitsnet

www.iha.co.nl

● Ontvangst van gehandicapte personen
Rolstoeltoegang
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Indelingsplan
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Fotoalbum - 1
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slaapkamer
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Fotoalbum - 2
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uitzicht op zee

surf spot

Omgeving
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"Leu pied dans l'eau"

Indische
Indische
Indische
Indische
Oceaan
Oceaan
Oceaan
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Oceaan
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Oceaan
Oceaan
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Réunion

Plaatsbepaling & toegang

Contact

‟ Vanuit het noorden, Kelonia, de Sterrenwacht van zeeschildpadden,
en blijven voor 1.5 km. Bij de ingang van Saint-Leu, voordat de brug,
is Leu Pied Dans l'Eau op de juiste, zeezicht. Vanuit het zuiden, door
de stad van Saint-Leu, de brug, is Leu Pied Dans l'Eau gelegen aan
de zee van de linker kant. ”

Gesproken talen

GPS coördinaten in graden, minuten en seconden
Breedtegraad 21°9'38"Z - Lengtegraad 55°17'13"O
Adres

(Accommodatie)

→ 22 rue du Général Lambert
97436 Saint Leu
● Vliegveld Roland Garros
→ Saint Denis (Réunion), Réunion
→ Afstand : 60km
● Busstation St. Leu
→ Saint Leu, Réunion
→ Afstand : 500m
→ Tijd : 5'
● Saint Leu : (800m)
● Saint Gilles les Bains : (15km)
● Saint Denis (Réunion) : (50km)
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"Leu pied dans l'eau"
Huurprijzen - Villa - van 1 tot 24 Personen
Prijzen

Nacht

Weekend

Week

2 weken

Maand

Laagseizoen

-

85€
(Vrijdag)

245€

-

-

Hoogseizoen

-

(Vrijdag)

245€

-

-

85€

(Aankomstdag)
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Reserveren

uitzicht op zwembad

slaapkamer

Reserveringsvoorwaarden

Contact

● Reservering
→ Te storten bij reservering :
30% van de huurprijs
→ Overmaking van het saldo :
bij overhandiging van de sleutels
→ Borg gevraagd : 500€
● Accommodatie
→ Toeristenbelasting inbegrepen
→ Schoonmaakkosten bij vertrek niet
inbegrepen : 60€
→ Houd rekening met een supplement voor
:
- bijzet bed(den)

Gesproken
talen

Reserveren
Eigenaar contacteren
Direct contact opnemen met de eigenaren

geaccepteerde betalingswijzen

www.iha.co.nl
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● Bankoverschrijving ● cheque ●
Bankcheque ● Cash
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