
Corsica Latin Dance Week, 23-30 mei 2018 

 

Informatie over vakantiepark Marina d ‘Oru, Ghisonaccia 

 

Uw verblijf in een 6-persoonsvilla, met 4 personen 

- Villa van 65 m2, met terras en tuinmeubilair 

- Een woonkamer met keuken en een bedbank van 1.40 x 2.00 m 

- Twee slaapkamers, één met een tweepersoonsbed (1.60 x 2.00 m) en één met twee 

eenpersoonsbedden 

- Volledig ingerichte keuken met koelkast, vriesvak, 4 elektrische kookpitten, een koffiezetapparaat, 

grillpan, wasmachine en afwasmachine 

- Twee badkamers met douche en toilet 

- Benedenverdieping of als duplex. 

 

Uw verblijf in een 4-persoons villa, met 2 personen (meerprijs € 50,--per persoon) 

- Mini villa van 30 m2, met terras en tuinmeubilair 

- Een woonkamer met keuken en een klikklak bed van 1.40 x 2.00 m 

- Een extra slaapkamer met twee bedden van 0.80 x 2.00 m 

- Een volledig ingerichte keuken met een koelkast met vriesvak, elektrische kookplaten, koffiezetter 

met filter, magnetronoven, broodrooster en afwasmachine 

- Badkamer met douche en toilet. 

 

De volgende faciliteiten zijn beschikbaar, vanaf 19 mei: 

* Bar met TV 

* Basketbal terrein 

* Jeu de Boule terrein 

* Ruimte welzijn, massage, esthetisch 

* Spellenzaal 

* Tennisbanen (2x), prijs € 8,-- per uur 

* Boetiek 

* Mini golf, tegen betaling 

* Superette met vers brood in de ochtend 

* Kinderbad 

* Twee zwembaden  

* Restaurant en (afhaal) pizza’s 

* Pingpong tafels 

* WIFI tegen betaling of per dag, of gratis bij de bar 

* P.S. Er is geen waterkoker (u kunt water in een pannetje koken) en er is ook geen föhn (de zon 

droogt uw haar in enkele minuten) 

 

Het park ligt aan het strand, direct aan zee. 

 

De dichtstbijzijnde supermarkt ligt op ongeveer 800 m lopen. Grotere supermarkten, zoals de Casino 

of Leclercq, liggen op ongeveer 5 km afstand in Ghisonaccia. Er zal een auto beschikbaar zijn om 

boodschappen te doen in Ghisonaccia. Het restaurant biedt ook elke ochtend en avond menu’s aan. 

Als u ontbijt wilt reserveren, dan zijn de kosten € 52,50 voor 7 dagen, het wordt tussen 08.30 en 

11.00 uur geserveerd. De kosten voor het diner zijn nog niet bekend gemaakt. 


