
LE GRAND BLEU 
Couples particularly like the location - they rated it 9.7 for a two-person 

trip. We speak your language! 
Your stay will include: 

Fijne zandstranden, rauwe rotspartijen en glooiend groen land. 
Welkom aan de Opaalkust. Waar de werkelijkheid een droom wordt! 

Ontdek de noordwestelijke pracht van Frankrijk vanuit Equihen-Plage, een pittoresk vissersdorp wars van grootstedelijke drukte. Bovenop de 
duinen ligt luxe vakantievilla Le Grand Bleu in Le Domaine Sauvage, een natuurgebied waarvan de naam voor zich spreekt en die belofte ook echt 
waarmaakt. 

In deze omgeving met ongerepte ziel schildert het terras van Le Grand Bleu een panorama van de Noordzee zoals u het zelden zag. En ook 
binnenin het vakantiehuis is het voor u en uw gezelschap heerlijk toeven in een Atlantisch decor met hedendaags comfort. 

Laat u meevoeren op het ritme van de Opaalkust langsheen krijtrotsen en authentieke visserdorpjes. De zilte zee is nooit veraf en dat weerspiegelt 
zich in het gastronomisch gebeuren: lokale producten van ongekende versheid prikkelen de zintuigen en verleiden u met hun ontwapenend 
smakenpalet. 

De woning ligt op 3 minuten lopen van het strand. Le Grand Bleu is een villa met een panoramisch terras met uitzicht op de zee. Er is gratis WiFi 
beschikbaar. Deze villa beschikt over 2 slaapkamers en een kitchenette met een vaatwasser, een oven en een magnetron. De woning is omringd 
door een prachtige tuin. 

Le Touquet-Paris-Plage ligt op 17 km van Le Grand Bleu, terwijl Calais op 38 km afstand ligt. Gasten kunnen genieten van diverse activiteiten in de 
omgeving, waaronder golf, paardrijden en windsurfen. Er is gratis eigen parkeergelegenheid beschikbaar op het terrein. 

Moest u zich te lang verliezen - en die kans zit erin - in grenzeloze fiets- of wandeltochten en uw vakantie zit er plots op, geen nood, u komt zéker 
eens terug... 



 
PS: Indien u tevreden bent van uw verblijf in Le Grand Bleu kan u hier steeds een recensie achter laten. 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/pg/legrandbleusauvage/reviews/

	LE GRAND BLEU

