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RESIDENCE LA LUNA 

Beschrijving :  

Een dagje strand in Marina di 

Pietrasanta staat niet voor badlakens 

vol zand, een harde ondergrond waar 

je rugpijn aan overhoudt en alle 

andere bijkomstige ongemakken. 

Nee, u gaat naar het Lido en daar 

moet u voor betalen. Maar daar heeft 

u dan ook wat voor: Vaak 2 

gemakkelijke stoelen, een ligbed, 

tafeltjes, een parasol. Alles is keurig 

georganiseerd en staat &#8220;als 

soldaten in het gelid&#8221;. 

Kleedhokjes, buitendouches, 

afvalbakken, toiletten, een restaurant, 

alles is aanwezig om het u 

gemakkelijk te maken. En, ook niet 

onbelangrijk, elk lido heeft zijn eigen 

bay-watch-man, die hoog op zijn 

zetel zit, en naar de laatste bad-, c.q. 

sportmode gekleed is, compleet met 

trendy zonnebril. Ze letten goed op, 

maken hier en daar een praatje en 

flirten er bedreven op los. Kortom, 

een type, door wie je graag gered wilt 

worden. Speciaal de dames aan het 

strand hoeven zich geen moment 

zorgen te maken dat ze te ver in zee 

gaan. Ze worden beslist gered door 

de knappe jongeman met zijn 

redplankje, waarbij ik toch wel moet 

aantekenen dat zijn aandacht niet 

altijd op de zee en de daarin 

rondspringende badgasten is gericht. 

 

In deze badplaats hebben wij een 

residence voor u gevonden; een 

onderkomen waar wij normaal niet 

zoveel mee 

&#8220;hebben&#8221;, maar voor 

deze maken wij heel graag een 

uitzondering. 

 

Residence La Luna is een gebouw van 

5 verdiepingen, in de bebouwde kom 

doch heel rustig gelegen, maar toch 

maar op 500 m van het strand en de 

drukke boulevard. Het is mooie 

residence met een prachtige 

ontvangsthal en luxueuze 

appartementen, iets verschillend in 

grootte, met volledige hotelservice, 

uitstekend gemeubileerd. Zelfs de 

ligstoelen op het prachtige dakterras 

zien eruit als designmeubelen. Op het 

dak vindt u namelijk het zwembad (6 

x 4 m) met zonneterras met aan de 

ene kant uitzicht op de zee en aan de 

andere kant op het bergmassief. 

 

Faciliteiten:  

Sfeervolle ontvangsthal met receptie, 

zwembad op het dak met ligstoelen 

en parasols, gemeenschappelijke 

wasruimte, 2 mountainbikes voor elk 

appartement (extra kosten), 

fitnessruimte met de nieuwste 

toestellen. Lift en garage aanwezig. 

Barservice. Elke dag wordt het 

Italiaans ontbijt geserveerd, hetzij in 

uw appartement, hetzij op het terras. 

WiFi-Internetaansluiting 

beschikbaar. 

 

Indeling van de appartementen:  

15 appartementen voor 2-4 

personen en enkele voor 3 personen, 

die minder ruim zijn. 

Woon-/eetkamer/keuken met 

sofabed en schuifdeur naar het 

balkon, 2-pers. slaapkamer, 

badkamer met wastafel, toilet, bidet, 

douche en haardroger. De 

appartementen hebben allemaal een 

balkon met zitje. De keuken is van 

alle luxe voorzien, met 

afwasmachine. Telefoon, tv en airco. 

 

 

Er is 1 appartement met een heel 

groot terras. Prijzen op aanvraag 

beschikbaar. 

 

Mogelijkheden voor 

sport/excursies: Natuurlijk alle 

watersporten. Golfbanen in Forte dei 

Marmi, 7 km en in Pietrasanta, 3 km, 

manege in het pijnbomenbos van 

Residence 

Aantal app. 15 

Zwembad op het dak 

Strand 450 m 



2
RESIDENCE LA LUNA (22-05-2023  18:26:12)

Versilia, 1 km. Leuke excursies zijn er 

genoeg te maken; bij boeking 

ontvangt u uitgebreide 

streekinformatie, alsmede een 

reisgids. 

 

Afstanden: (aantal km. bij 

benadering) 

Lucca 32 km, Pisa 34 km, Firenze 

112 km, Chianti 72 km, Siena 124 

km, Lerici 43 km en Portevenere 58 

km 

 

TIP 

In de Viale Carducci heeft Ristorante 

Da Ricca' een breed assortiment 

bruschette op de kaart staan. Wij 

hebben de bruschette met tomaat en 

pecorino geprobeerd, en deze was 

verrukkelijk (en veel). Een uitstekend 

gerecht voor de lunch, en niet, zoals 

wij deden, als voorgerecht bij het 

diner ...... 

Bijzonderheden:  

De prijzen gelden per week, van 

zaterdag tot zaterdag. Afwijkende 

periodes zijn mogelijk; prijzen 

hiervoor en voor andere data op 

aanvraag beschikbaar 

 

Inbegrepen bij de huurprijs: kosten 

voor gas, water, electriciteit, airco, 

gebruik gemeenschappelijke 

wasruimte (inclusief gebruik 

waspoeder, strijktafel etc.), 2 x per 

week wisseling bedlinnen, dagelijkse 

schoonmaak en wisseling badlinnen, 

gebruik garage, fitnessruimte en 

zwembad, ontbijt 

 

Niet inbegrepen: toeristenbelasting. 

Deze dient ter plaatse te worden 

voldaan 

 

Check-in op de dag van aankomst 

vanaf 15.00 uur. Het appartement 

dient op de dag van vertrek vóór 10.00 

uur te worden verlaten 

 

Gemaakte telefoonkosten moeten vóór 

vertrek worden afgerekend 

 

Het zwembad is geopend van mei tot 

oktober, afhankelijk van de 

weersomstandigheden 

 

Huisdieren zijn niet toegestaan 

 

Men spreekt gebrekkig Engels 
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Prijslijst

 Aantal pers. Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

  1/6 - 5/7 6/7 - 7/8 8/8 - 23/8

2-k. app. 4 1610 2010 2075

De prijzen staan vermeld in Euro's

Voor andere periodes dan hierboven vermeld zijn prijzen op aanvraag beschikbaar
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