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Studio SilverLine Venus - 

Residènce Port Venus - Village 

Naturist - Cap d'Agde 

2 Impasse de Saissan 

34300 Cap d'Agde 

Tel:0033646394659 

studiosilverlinevenus@ziggo.nl 

Lat: 43.294697 

Long: 3.522241 

Luxueus Vakantie Appartement - 

Village Naturist Cap d'Agde  

Wat maakt het appartement 

speciaal: 

Unieke locatie met panoramisch 

uitzicht - Echt genieten! 

Rust én het uitgaansleven binnen 

handbereik - Best of both worlds! 

Nieuw en luxueus ingericht - 

Superschoon en alles wat u nodig 

heeft  

Kingsize Boxspringbed - Biedt alle 

(slaap)comfort 

Top gastvrouw 24/7 bereikbaar - 

Voor een gerust gevoel 

Gunstige annuleringsvoorwaarden - 

Geeft zekerheid  

Silverline Venus is een luxe studio 

gelegen op de 3e etage van 

Residènce Port Venus middenin het 

bruisende naturistendorp van Cap 

d’Agde. Deze studio is in 2020 met 

oog voor detail door de Nederlandse 

eigenaar geheel gerenoveerd. 

Voordelen van deze mooie 

accommodatie zijn onder andere, het 

prachtige uitzicht op de haven, een 

hoogwaardig Kingsize 

boxspring-bed, rustige ligging en 

toch dichtbij alle voorzieningen. Het 

appartement biedt een luxe inrichting 

met onder andere: een uitstekend 

werkende airconditioning, een fijne 

(regen)douche, een Nespresso 

apparaat, een flatscreen TV en gratis 

internet. Als gast van Silverline Venus 

heeft u een privé-parkeerplaats en 

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 ons en geef het door op naturismegids.nl 
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kunt u gratis gebruiken maken van 

het naturistische zwembad welke 

direct naast het gebouw ligt. 

Nederlands sprekende host: 24/7 

beschikbaar! 

Studio-de-Luxe: 

Airconditioning en verwarming, TV, 

gratis WIFI, kluisje, strijkijzer, 

comfortable boxspring met extra 

opbergruimtes, 2 luxe clubs, mobiele 

bartafel (tevens geschikt als sidetable 

over het bed), LED-sfeerverlichting 

en diverse zitjes.  

De badkamer is uitgerust met een 

regendouche, haardroger en 

handdoeken en biedt een speels zicht 

in de studio en naar de jachthaven. 

Gratis schoonmaak aan het einde van 

uw verblijf 

Zeer gunstige 

annuleringsvoorwaarden: 

- tot 14 dagen vóór aankomst: 

GRATIS annuleren 

Algemeen 

Kleding optioneel 

Aantal appartementen: 1 

Aantal eenheden met eigen sanitair: 1 

Keuken 

Internet 

WIFI / internet 

WIFI / internet gratis 

Faciliteiten 

Sauna 

Zwembad 

Meer (geschikt om te zwemmen) 

Eten en drinken 

Ontbijtopties 

Bar 

Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten voor 

volwassenen 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Duits gesproken 

Frans gesproken 

Alleengaanden welkom 

Niet-rokers 
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