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Seanat
Seanat
Molenwal 40
8670 Koksijde - Oostduinkerke
Tel:+ 32 495 80 12 07
info@seanat.be
https://seanat.be
Lat: 51.114558
Long: 2.677353
Sea Nat is het enige vakantieverblijf
voor naturisten in België. Wij geven je
het gevoel dat je thuis bent. De luxe
vakantieverblijven en uitgebreide
wellness stralen rust uit; genieten is
hier onze missie. Ons besloten resort
is bewust klein, knus en met veel
privacy. Wij hebben vele jaren
ervaring met naturisme en zijn
aangesloten bij Athena en de
naturistenfederaties FBN, NFN, FFN
en DFK.
Sea Nat is een besloten resort met
twee luxe verblijven.
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Wij leven bewust: we respecteren de
natuur zoveel mogelijk. We wekken
(bijna) alle energie zelf op en gaan
daardoor bewuster met energie om.
Onze verblijven (2-persoons en
4-persoons) hebben ieder een eigen
keuken met luxe apparatuur. De
woonkamers bieden volledige rust
met sfeerverlichting, digitale tv, radio
en een gepersonaliseerde geur. In de
badkamers kun je genieten van een
inloopdouche, kleurentherapie,
haardroger en muziek via radio of
bluetooth. Alle verblijven zijn
voorzien van bedlinnen, badjassen,
handdoeken en strandlakens.
Onze zuidelijk gelegen exotische tuin
en overdekte terras met verwarmd
zwembad, loungebar jacuzzi en sauna
maken dat je buiten kunt zijn, op elk
moment van het jaar. In de tuin zijn
ligbedden aanwezig, evenals
lockerkasten en een toilet.

Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De
informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie
je fouten of heb je aanvullingen, help anderen en geef het door op
naturismegids.nl
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in de loungebar kan je aan
democratische prijzen drankjes en
hapjes aankopen.
Sea Nat een oase van rust aan de
Belgische kust
Algemeen
Aantal appartementen: 2
Aantal eenheden met eigen sanitair: 2
Keuken
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Sauna
Zwembad
Eten en drinken
Bar
Diversen
Nederlands gesproken
Duits gesproken
Frans gesproken
Alleengaanden welkom
Huisdieren welkom
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