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Le Crotoy

Cabourg
Morgat

Paris

Port-Blanc/Baden

Nantes

Orléans

Poitiers

Ste-Marie-De-Ré

Reserveer vóór 11 januari

Chinon

Hourtin-Port

Tot 30%

Bordeaux

Sarlat-la-Canéda

Chamonix
Plagne-Villages

Early Booking
korting

Vallon-Pont-d'Arc
Salavas
Avignon
Toulouse

Gordes
Le Paradou
Nice
Le Grau-du-Roi
St-Aygulf
Grimaud
Carnoux-En-Provence
Cavalaire-sur-Mer
La Londe-les-Mauras
Port-Barcarès
Arles

Aigues-Mortes
Le Cap d'Agde

Wil je zeker zijn van een plaatsje in jouw favoriete residentie,
wees er dan als de kippen bij en profiteer bij heel wat residenties
van een Early Booking-korting. Als je vóór 11 januari 2023
een verblijf van minimum 7 nachten boekt, dan kan je tot
30% korting krijgen!

Belgodère-Lozzari
Oletta-St. Florent
Poggio-Mezzana

Corsica

(Bekijk de voorwaarden bij de accommodatie van je keuze)

Vakantieverhuur Odalys: op en top vakantie
Odalys, dat zijn residenties op de allermooiste toeristische plaatsen,
aan zee, in de bergen of op het platteland. Er is voor elk wat wils.
De woningen zijn van een onberispelijke kwaliteit en je geniet er van
vele services, inbegrepen of à la carte.
Résidences – waar je thuis bent
In de ‘Résidences’ vind je leuke woningen, een goede ontvangst en een gevarieerd aanbod aan
services. Alles voor jouw lach en een vakantie zonder zorgen.
p. 3
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p. 4
p. 4
p. 5
p. 6
p. 8
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61464
61549
61657
61612
61919
62174
62093
62089
62762
62367
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62541
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63759

Les Villas de la Baie
Le Domaine des Dunettes
Horizon Morgat
Les Iles du Morbihan
Le Petit Pont
Le Lotus Blanc
du Golfe
Fleur de Sel
Les Sources de Manon
Shangri La
Le Mas des Alpilles
La Palmeraie
Domaine des Eucalyptus
Les Villas Bel Godère
Casa d'Orinaju
Acqua Bella

Le Crotoy
Baai van de Somme
Cabourg
Normandië
Morgat
Bretagne
Port-Blanc/Baden
Bretagne
Hourtin-Port
Gironde
Port-Barcarès
Roussillon
Le Cap d’Agde
Languedoc
Aigues-Mortes
Languedoc
Vallon-Pont-d’Arc
Ardèche
Carnoux-en-Provence
Provence
Les Baux-de-Provence/Le Paradou Provence
Grimaud
Côte d’Azur
St-Aygulf
Côte d’Azur
Belgodère-Lozzari
Corsica
Oletta-St. Florent
Corsica
Poggio-Mezzana
Corsica

Camping – vakantie in alle vrijheid
Beleef je vakantie in alle vrijheid op een camping, voorzien van zwembaden, glijbanen, speeltuinen en
sportterreinen. In Camping l’Elysée is aankomst en vertrek mogelijk op zaterdag en op zondag.
p. 9

62128 Domaine L’Elysée

Le Grau-du-Roi

Languedoc

Résidences Club – animatie voor groot en klein
De ‘Résidences Club’ verwennen je met een uitgebreid aanbod aan animatie: kinderclubs, clubs
voor jongeren, een plaatselijke gids en/of animatie voor volwassenen overdag en ’s avonds.
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62825
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Les Côteaux de Sarlat
Sarlat-la-Canéda Vallées de la Dordogne et du Lot
Domaine Saint-Loup
Le Cap d’Agde
Languedoc
Le Domaine des Hauts de Salavas Salavas
Ardèche
Les Gardians - Village Camarguais Arles
Provence
Les Océanides
La Londe-les-Maures
Côte d’Azur

Résidences Prestige – comfort en klasse
De ‘Résidences Prestige’ nodigen je uit voor een uiterst comfortabele vakantie, met ruime en klassevolle
woningen. De kwaliteit en service weten de meest veeleisende vakantieganger te overtuigen.
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61858
62139
62390
62559
60417
60926

Rêve d’Ile
Nakara
Bastides des Chênes
Les Canissons
Isatis
Front de Neige

Ste-Marie-de-Ré
Le Cap d’Agde
Gordes
Cavalaire-sur-Mer
Chamonix
Plagne-Villages

Charente-Maritime
Languedoc
Provence
Côte d’Azur
Savoie Mont Blanc
Savoie Mont Blanc

Bij elke accommodatie vind je een prijsindicatie. Met eventuele promoties of kortingen werd
geen rekening gehouden. De exacte prijs van je reis vind je steeds bij jouw reisagent.
De prijsindicatie werd bepaald op basis van:
• de hoogseizoensprijs per woning per nacht
• in de goedkoopste woning voor 4 personen
• in logies alleen.

PRIJS PER WONING PER NACHT
€

€ 0 tot € 150

€€

€ 151 tot € 200

€€€

€ 201 tot € 250

€€€€
€€€€€

€ 251 tot € 300
vanaf € 301

Deze flyer maakt integraal deel uit van de brochures TUI Autovakanties Zomer 2023 Frankrijk en Dichtbij. Verantwoordelijke uitgever: TUI Belgium nv, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende
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Baai van de Somme (Hauts-de-France) - Normandië | Frankrijk

RESIDENCE ODALYS LES VILLAS DE LA BAIE

RESIDENCE ODALYS DOMAINE LES DUNETTES

LE CROTOY • 295 KM

CABOURG • 457 KM

GRATIS
WIFI

€€

GRATIS
WIFI

€€€

e

Aygulf

e-sur-Mer

t

Dit mooie complex bestaande uit huisjes met een terras en tuin is terecht geliefd, onder andere door de
ligging in de charmante familiale badplaats Le Crotoy. Veel schrijvers, schilders en andere kunstenaars
die hier verbleven vonden er een bron van inspiratie.

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad
(10 x 5 m) met zonneterras
• Animatie: tussen ca. 10/7-26/8: kinderclub
(4-11 jaar)
• Comfort: bedlinnen (basisset), eindschoonmaak
• Privéparking

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (10 x 5 m, open ca. 5/6-25/9). Speeltuin
• Comfort: bedlinnen (basisset). Eindschoonmaak
• Privéparking
SITUATION

LIGGING

In de baai van de Somme, dicht bij de schilderachtige
vissers- en jachthaven van Le Crotoy. Het zuidgerichte zandstrand ligt op 200 m en de winkels op
EXTRA INFORMATIE
ca. 2,5 km.
* 01/04-03/11 aankomst en vertrek zaterdag met
FACILITEITEN
een minimumverblijf van 7 nachten.
Bakkerijservice
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,15/nacht/
persoon vanaf 13 jaar. Ecotaks ca. € 0,20/nacht/
ACCOMMODATIE
persoon. Waarborg ca. € 300/woning. Wissel bed56 duplexhuisjes.
huis max. 4 personen, ca. 33m2 • terras of tuintje linnen ca. € 15/persoon/wissel. Badlinnen zelf
• woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer meebrengen of ca. € 10/persoon/wissel. Keukenmet 2x bed 1 pers. • badkamer met bad, apart toilet linnen zelf meebrengen. Onderhoudskit ca. € 6/kit.
• kitchenette, 2 elektrische kookplaten, microgolf/ Tussentijdse schoonmaak ca. € 72/type 40, € 82/
type 60, € 92/type 81. Elektriciteit, water en
oven • waterkoker • koffiezetapparaat • vaatwas
verwarming inbegrepen. Kinderset (bed, bad en
• tv • gratis wifi (type 40)
stoel) ca. € 35/verblijf. Huisdieren ca. € 70/dier/
huis met 2 slaapkamers max. 6 personen, ca.
verblijf.
44m2 • terras of tuintje • woonkamer met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer
met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. Code 61464
• badkamer met bad, apart toilet • kitchenette,
elektrisch fornuis, microgolf/oven • waterkoker
• koffiezetapparaat • vaatwas • tv • gratis wifi
(type 60)
huis met 3 slaapkamers max. 8 personen,
ca. 60m2 • terras of tuintje • woonkamer met
slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer
met 2x bed 1 pers. en 2 slaapkamers met bed
2 pers. • 2 badkamers: 1 met bad en 1 met douche,
toilet, apart toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolf/oven • waterkoker • koffiezetapparaat
• vaatwas • tv • gratis wifi (type 81)

EARLY BOOKING
MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Formule Confort: opgemaakte bedden bij
aankomst en badlinnen in de woning.

Domaine Les Dunettes aan de Côte Fleurie biedt comfortabele appartementen in Normandische stijl en
een verwarmd openluchtzwembad dat open is van juni tot eind september. De streek nodigt uit tot vele
ontdekkingstochten: de landingsstranden, de nabijgelegen badplaatsen (Houlgate, Trouville, Deauville,
de charmante haven van Honfleur), de calvados- en ciderdistilleerderijen, de lokale gastronomie met z’n
befaamde kazen...

-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig
op de toeslagen).

KORTING 15%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 1/4-8/7
en 16/9-4/11 (niet geldig op de toeslagen).

Centraal in de belle-époquebadplaats Cabourg en
dicht bij het strand (ca. 700 m).
FACILITEITEN

Wasserette
ACCOMMODATIE

Appartementen.
2 kamerappartement max. 4 pers., ca. 34m2
• woonkamer met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed
1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer
met bad, apart toilet • kitchenette, 2 elektrische
kookplaten, microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv • graspleintje
voor het gebouw met tafels en stoelen (type 40)
3 kamerappartement max. 6 pers., ca. 42m2
• gemeubileerd terras of balkon • woonkamer met
2x bed 1 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en
slaapkamer met 2x bed 1 pers. • badkamer met
bad of douche, toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat
• vaatwas • gratis wifi • tv • soms duplex (type 60)
EXTRA INFORMATIE

* 01/04-03/11 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Verblijf in type 60 (A420):
* 01/04-07/07, 23/09-03/11 aankomst en vertrek
dagelijks (behalve woensdag en zondag) met een
minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/
persoon. Ecotaks ca. € 0,20/nacht/persoon. Waarborg
ca. € 300/woning. Wissel bedlinnen ca. € 15/persoon/
wissel. Badlinnen zelf meebrengen of ca. € 10/persoon/
wissel. Keukenlinnen zelf meebrengen. Onderhoudskit
ca. € 6/kit. Tussentijdse schoonmaak ca. € 72/type
40, € 82/type 60. Elektriciteit, water en verwarming
inbegrepen. Kinderset (bed, bad en stoel) ca. € 35/
verblijf. Huisdieren ca. € 70/verblijf
Code 61549

EXTRA EARLY BOOKING

-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

EARLY BOOKING

Geldig tussen 1/4-8/7 en 26/8-4/11:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING).

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 1/4-8/7
en 26/8-4/11.

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Bretagne | Frankrijk

RESIDENCE ODALYS HORIZON MORGAT

RESIDENCE ODALYS LES ILES DU MORBIHAN

CROZON-MORGAT • 871 KM

BADEN • 932 KM

GRATIS
WIFI

€€

Horizon Morgat is een geheel van geschakelde huisjes in Morgat, voorzien van alle comfort. Hier in het uiterste
westen van Bretagne wacht je een onvergetelijke vakantie waar natuur, cultuur en gastronomie (fruits de mer,
cider, galettes,...) sublimeren. Niet te missen: unieke natuurdecors (pointe du Raz, pointe de Penhir, Cap de la
Chèvre, monts d’Arrée, les Abers), het Bretoense erfgoed, excursies op zee (Iles de Sein, d’Ouessant, de Molène,
de Batz), kleine haventjes zoals Camaret-sur-Mer, Douarnenez en de steden Brest, Quimper et Concarneau.

GRATIS
WIFI

€€€

Het autovrije vakantiedomein Les Iles du Morbihan bestaat uit kleine gebouwen met alle moderne
voorzieningen en telkens een balkon of terras. Een ideale ligging om op verkenning te trekken in de schitterende
Morbihanstreek met haar vele eilanden, haar zonnige microklimaat, de prachtige ingesneden kusten en
het unieke landschap dat perfect te voet, met de fiets of zelfs met de kajak te ontdekken valt.

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (150 m2, open ca. 14/5-24/9) en
kinderplonsbad. Petanqueterrein. Speeltuin
• Comfort: eindschoonmaak
• Privéparking

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd zwembad
met openschuifbaar dak en apart kinderbad.
Fitness, tafeltennis, multisportterrein, petanque,
speeltuin
• Comfort: bedlinnen (basisset). Eindschoonmaak
• Privéparking

LIGGING

Rustig, in het gehucht Le Lannic, bij Port-Blanc/Baden
tegenover het Ile aux Moines, op ca. 200 m van
het strand en een watersportbasis. De vestingstad
Vannes ligt op zo’n 14 km.

LIGGING

In Morgat, op het schiereiland Crozon en slechts
10 minuten wandelen van het centrum en het strand.

FACILITEITEN

Wasserette. Sauna

FACILITEITEN

Wasserette. Sauna, biljart
ACCOMMODATIE

EXTRA INFORMATIE

* 01/04-03/11 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Verblijf in types 40 en 60 (A252):
* 01/04-07/07, 23/09-03/11 aankomst en vertrek
dagelijks (behalve woensdag en zondag) met een
minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,10/persoon/
nacht. Ecotaks ca. € 0,20/nacht/persoon. Waarborg
ca. € 300/woning. Wissel bedlinnen ca. € 15/persoon/
wissel. Badlinnen zelf meebrengen of ca.
€ 10/persoon/wissel. Keukenlinnen zelf meebrengen.
Onderhoudskit ca. € 6/kit. Tussentijdse schoonmaak
ca. € 72/type 40, € 82/type 60, € 92/type 80.
Elektriciteit, water en verwarming inbegrepen.
Kinderset (bed, bad en stoel) ca. € 35/verblijf.
Huisdieren ca. € 70/dier/verblijf.

95 huisjes.
geschakeld huis max. 4 personen, ca. 33m2 • terras
met tuinmeubelen • woonkamer met slaapbank
1 pers. en uitschuifbed 1 pers. en mezzanine met
2x bed 1 pers. • badkamer met bad, toilet • kitchenette,
2 elektrische kookplaten, microgolfoven • waterkoker
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
(type 40)
geschakeld huis met 2 slaapkamers max. 6 personen
duplex, ca. 42m2 • terras met tuinmeubelen
• woonkamer met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed
1 pers., slaapkamer met bed 2 pers. (140 cm) en
slaapkamer met stapelbed • badkamer met bad,
apart toilet • kitchenette, 4 elektrische kookplaten,
microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 60)
geschakeld huis met 3 slaapkamers max. 8 personen Code 61657
duplex, ca. 55m2 • terras met tuinmeubelen
• woonkamer met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed
1 pers., slaapkamer met bed 2 pers. (140 cm),
slaapkamer met 2x bed 1 pers. en slaapkamer met EXTRA EARLY BOOKING
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
stapelbed • badkamer met bad, apart toilet
• kitchenette, 4 elektrische kookplaten, microgolfoven (cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig
• waterkoker • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis op de toeslagen).
wifi • tv (type 80)
EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/4-8/7 en 26/8-4/11:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING,
niet geldig op de toeslagen).
MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
KORTING 20%
Formule Confort: opgemaakte bedden bij
Op een verblijf van min. 14 nachten binnen
1/4-8/7 en 26/8-4/11 (niet geldig op de toeslagen).
aankomst en badlinnen in de woning.

ACCOMMODATIE

61 appartementen.
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 40m2
• balkon of terras • woonkamer met 2x bed 1 pers.
en slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer met
bad of douche, toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolf/grill • waterkoker • koffiezetapparaat
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 40)
3 kamerappartement max. 6 personen, ca. 49m2
• balkon of terras • woonkamer met 2x bed 1 pers.,
slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met
2x bed 1 pers. of stapelbed • badkamer met bad
of douche, toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolf/grill • waterkoker • koffiezetapparaat
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 60)

A

EXTRA INFORMATIE

* 01/04-07/07, 23/09-03/11 aankomst dagelijks
(behalve zondag), vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 7 nachten.
* 08/07-22/09 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,25/nacht/
persoon. Ecotaks ca. € 0,20/nacht/persoon. Waarborg
ca. € 300/woning. Bedlinnen zelf meebrengen of
ca. € 15/persoon/wissel. Badlinnen zelf meebrengen
of ca. € 10/persoon/wissel. Keukenlinnen zelf
meebrengen. Onderhoudskit ca. € 6/kit. Tussentijdse
schoonmaak ca. € 72/type 40, € 82/type 60.
Elektriciteit, water en verwarming inbegrepen.
Kinderset (bed, bad en stoel) ca. € 35/verblijf.
Huisdieren ca. € 70/dier/verblijf.
Code 61612

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Formule Confort: opgemaakte bedden bij aankomst
en badlinnen in de woning.

EXTRA EARLY BOOKING

-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig
op de toeslagen).

EARLY BOOKING

Geldig tussen 1/4-15/7 en 26/8-4/11:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING,
niet geldig op de toeslagen).

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen
1/4-8/7 en 23/9-4/11 (niet geldig op de toeslagen).

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Charente-Maritime (Nouvelle Aquitaine) - Gironde (Nouvelle Aquitaine) | Frankrijk

RESIDENCE PRESTIGE ODALYS RÊVE D’ILE

RESIDENCE ODALYS LE PETIT PONT

ILE-DE-RÉ • 787 KM

HOURTIN • 869 KM

GRATIS
WIFI

€€€€€

De recente residentie Rêve d’Ile is gebouwd in de typische architectuur van Ile-de-Ré en biedt woningen
aan met tv en wifi. Hier kan je je fantastisch uitleven op de vele wandelpaden, fietsroutes en zandstranden,
maar ook talrijke watersporten beoefenen en smullen van fruits de mer. Op en top genieten dus!

GRATIS
WIFI

€€€

Residentie Le Petit Pont bestaat uit appartementen voorzien van een balkon of een terras en een prachtige
ligging vlak aan het water. Wat dacht je van een uitstapje naar de Dune du Pyla of oesters eten in Arcachon
of misschien een degustatie van een Château du Médoc? En ga met de kinderen zeker ook eens naar het
toffe Ile aux Enfants.

INBEGREPEN

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (15 x 8,5 m, open ca. 16/4-22/9)
met apart kinderbad (5 x 2 m) en bubbelbad.
Volleybal, tafeltennis en petanque. Speeltuin
• Comfort: eindschoonmaak
• Privéparking: 1 plaats per woning

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (open ca. 16/4-15/9) en kinderbad
(ca. 30 m2). Fitness
• Comfort: bed- en badlinnen (basisset),
eindschoonmaak
• Privéparking: volgens beschikbaarheid

LIGGING

LIGGING

Het schiereiland Ile de Ré ligt pal tegenover de mooie
stad La Rochelle en geniet van een uitzonderlijk
klimaat en een al even mooi kader. De residentie is
gelegen in het zuidelijke eilandgedeelte, in Sainte- EXTRA INFORMATIE
Marie-de-Ré, vlak bij restaurants, bars en allerlei winkels. * 01/04-07/07, 23/09-29/09 aankomst dagelijks
Het centrum van La Rochelle ligt op 17 km.
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
met een minimumverblijf van 4 nachten.
FACILITEITEN
Ontbijtruimte, wasserette. Sauna, dampbad, massage. * 08/07-22/09 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Fietsverhuur
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,53/nacht/
ACCOMMODATIE
persoon vanaf 18 jaar. Ecotaks ca. € 0,20/nacht/
81 appartementen.
persoon. Waarborg ca. € 500/woning. Wissel
studio max. 2 personen, ca. 24m2 • balkon
• woonkamer met 2x slaapbank 1 pers. • badkamer bedlinnen ca. € 15/kit/wissel. Wissel badlinnen ca.
€ 10/kit/wissel. Keukenlinnen zelf meebrengen.
met bad of douche, haardroger, toilet • airco
Onderhoudskit ca. € 6/kit. Tussentijdse schoonmaak
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolf/grill
ca. € 75/type 31, € 82/type 41 en 62, € 92/type
• waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster
61. Elektriciteit, water en verwarming inbegrepen.
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 31)
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 36m2 Kinderset (bed, bad en stoel) ca. € 35/verblijf.
Huisdieren ca. € 70/dier/verblijf.
• balkon • woonkamer met slaapbank 2 pers. en

slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer met bad
of douche, haardroger, toilet • airco • kitchenette, Code 61858
elektrisch fornuis, microgolf/grill • waterkoker
• koffiezetapparaat, broodrooster • vaatwas • gratis
wifi • tv (type 41)
2 kamerappartement met extra cabine max.
6 personen, ca. 39m2 • woonkamer met 2x slaapbank EXTRA EARLY BOOKING
1 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en cabine met Geldig tussen 1/4-6/5 en 8/7-30/9:
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
stapelbed • badkamer met bad, haardroger, toilet
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
• airco • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolf/
grill • waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster EARLY BOOKING
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 62)
• Geldig tussen 6/5-8/7:
3 kamerappartement max. 6 personen, ca. 51m2
-30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
• woonkamer met slaapbank 2 pers., slaapkamer
(niet cumuleerbaar met de andere promo’s).
met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers.
• Geldig tussen 1/4-8/7 en 26/8-30/9:
• badkamer met bad of douche, haardroger, toilet
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING).
• airco • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolf/
grill • waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster KORTING 20%
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 61)
Op een verblijf van min. 14 nachten binnen
1/4-5/8 en 26/8-30/9.

In Hourtin-Port, op 400 m van het meer van
Hourtin-Carcan, en op 5 minuten wandelen van
de haven, de zandstranden en de winkels. Er loopt
een fietsroute langs de residentie, ideaal om de
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,30/nacht/
omgeving met de fiets te ontdekken.
persoon. Ecotaks. Waarborg ca. € 300/woning.
Bedlinnen zelf meebrengen of ca. € 15/persoon/
FACILITEITEN
Restaurant (op ca. 5 minuten wandelen), wasserette. wissel. Badlinnen zelf meebrengen of ca. € 10/persoon/
wissel. Keukenlinnen zelf meebrengen. Onderhoudskit
Fietsenstalling. Sauna, massage
ca. € 6/kit. Tussentijdse schoonmaak ca. € 72/type 40,
ACCOMMODATIE
€ 82/types 60 en 61. Water, elektriciteit en verwarming
huisjes en appartementen.
2 kamerappartement max. 4 personen • balkon inbegrepen. Kinderset (bed, bad en stoel) ca. € 35/
verblijf. Huisdieren ca. € 70/dier/verblijf.
of terras • woonkamer met 2 slaapplaatsen en
slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer met douche,
toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven Code 61919
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 40)
3 kamerappartement max. 6 personen, ca. 43m2
• balkon • woonkamer met 2 slaapplaatsen,
slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met
2x bed 1 pers. • 2 badkamers met douche, toilet
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 60)
huis max. 6 personen, ca. 43m2 • terras • woonkamer met 2 slaapplaatsen, slaapkamer met bed
EXTRA EARLY BOOKING
2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. • badkamer Geldig tussen 15/7-23/9:
met douche, apart toilet • kitchenette, elektrisch
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
fornuis, microgolfoven • vaatwas • gratis wifi • tv
(cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig
op de toeslagen).
(type 61)
EXTRA INFORMATIE

* 08/04-07/07, 02/09-22/09 aankomst dagelijks
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
met een minimumverblijf van 4 nachten.
* 08/07-01/09 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Formule Confort: opgemaakte bedden bij
aankomst en badlinnen in de woning.

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-15/7:
-30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(niet cumuleerbaar met de andere promo’s, niet
geldig op de toeslagen).
• Geldig tussen 8/4-15/7 en 26/8-23/9:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING,
niet geldig op de toeslagen).

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 8/4-5/8
en 26/8-23/9 (niet geldig op de toeslagen).

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Vallées de la Dordogne et du Lot (Nouvelle Aquitaine) - Roussillon (Occitanie) | Frankrijk

RESIDENCE CLUB ODALYS LES CÔTEAUX DE SARLAT

RESIDENCE ODALYS LE LOTUS BLANC

SARLAT-LA-CANÉDA • 829 KM

PORT-BARCARÈS • 1.167 KM

FAMILY FUN

GRATIS
WIFI

€€€

Aangenaam domein in Sarlat-la-Canéda bestaande uit huisjes met terras die perfect harmoniëren met
het landschap. Alle huisjes zijn voorzien van tv en gratis wifi. Voor jong en oud is er in Les Côteaux de
Sarlat animatie voorzien in juli en augustus: zowel voor 4- tot 15-jarigen als voor volwassenen, ook ‘s avonds.

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (15 x 10 m, open ca. 15/4-23/9) met
kinderbad (4 x 4 m)
• Animatie: tussen ca. 10/7-26/8: kinderclub
(4-11 jaar, 5 halve dagen per week)
• Comfort: bedlinnen (basisset). Eindschoonmaak
• Privéparking

EXTRA INFORMATIE

* 01/04-07/04, 06/05-07/07, 09/09-03/11 aankomst
Op een heuvelflank boven Sarlat, op ca. 1,5 km van
dagelijks (behalve woensdag en zondag), vertrek
het historische centrum en de winkels.
dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
FACILITEITEN
* 08/04-05/05, 08/07-08/09 aankomst en vertrek
Wasserette. Sauna en dampbad
zaterdag met een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,35/persoon/
ACCOMMODATIE
nacht vanaf 18 jaar. Ecotaks ca. € 0,20/nacht/persoon.
102 huisjes.
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 30m2 Waarborg ca. € 300/woning. Wissel bedlinnen ca.
€ 15/persoon/wissel. Badlinnen zelf meebrengen
• terras met tuinmeubelen • woonkamer met
2x slaapbank 1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. of ca. € 10/persoon/wissel. Keukenlinnen zelf
meebrengen. Onderhoudskit ca. € 6/kit. Tussentijdse
• badkamer met bad of douche, apart toilet
schoonmaak ca. € 72/type 41, € 82/type 60, € 92/
• kitchenette, elektrisch fornuis, combimicrogolf
type 81. Elektriciteit, water en verwarming inbegrepen.
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 41)
3 kamerduplexappartement max. 6 personen, ca. Openbare parking gratis. Kinderset (bed, bad en
43m2 • terras met tuinmeubelen • woonkamer met stoel) ca. € 35/verblijf. Huisdieren ca. € 70/dier/verblijf.
2x slaapbank 1 pers., slaapkamer met 2x bed 1 pers.
Code 62825
en slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer met
bad, apart toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
combimicrogolf • vaatwas • gratis wifi • tv (type 60)
4 kamerduplexappartement max. 8 personen, ca.
59m2 • terras met tuinmeubelen • woonkamer met
2x bed 1 pers., 2 slaapkamers met bed 2 pers. en
EXTRA EARLY BOOKING
slaapkamer met 2x bed 1 pers. • badkamer met
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
bad en douche, apart toilet • kitchenette, elektrisch (cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig
op de toeslagen).
fornuis, combimicrogolf • vaatwas • gratis wifi • tv
(type 81)
EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/4-15/7 en 26/8-4/11:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING,
niet geldig op de toeslagen).

KORTING 20%
MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Formule Confort: opgemaakte bedden bij
aankomst en badlinnen in de woning.

• Op een verblijf van min. 14 nachten in type 41
binnen 1/4-8/7 en 26/8-4/11.
• Op een verblijf van min. 14 nachten in type 60
en 81 binnen 1/4-15/7 en 26/8-4/11.
(Niet geldig op de toeslagen.)

€€

Futuristische architectuur in Port-Barcarès, vlak aan zee en met directe toegang tot het uitgestrekte
strand. Je verblijft in Le Lotus Blanc in appartementen voorzien van modern comfort, tv, wifi en grote
terrassen die vaak een schitterend uitzicht bieden op de zee. Er is ook een balneoruimte (betalend).

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: zwembad (deels
overdekt: 130 m2 en openlucht: 80 m2) + kinderbad
(28 m2, zwembaden open ca. 3/6-22/9, verwarmd
ca. 8/4-29/9). Zonneterras (600 m2). Fitness,
basket, minigolf (9 holes), tafeltennis
• Animatie: tussen ca. 2/7-27/8: animatie overdag
voor volwassenen, kinderclub (4-11 jaar, 5 halve
dagen per week), animatie voor jongeren
(12-15 jaar, ‘s namiddags)
• Comfort: bedlinnen (basisset). Eindschoonmaak
LIGGING

GRATIS
WIFI

3 kamerappartement max. 6 personen Confort,
ca. 51m2 • woonkamer met 2 slaapplaatsen en
2 slaapkamers met 2 slaapplaatsen • badkamer
met douche, apart toilet (type 62)
EXTRA INFORMATIE

* 08/04-07/07, 16/09-03/11 aankomst dagelijks
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
met een verblijf van 7, 14, 21 of 28 nachten.
* 08/07-15/09 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Verblijf in types 30, 41 en 62 (A131):
* 08/04-07/07 aankomst dagelijks (behalve
LIGGING
Tussen de Middellandse Zee en de Etang de Salses woensdag en zondag), vertrek dagelijks met een
Leucate. Tegenover de zee en op 5 km van het centrum minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,83/nacht/
van Port-Barcarès.
persoon. Ecotaks ca. € 0,20/nacht/persoon. Waarborg
FACILITEITEN
ca. € 300/woning. Wissel bedlinnen ca. € 15/persoon/
Wasserette. Balneo-/spa-ruimte
wissel. Badlinnen zelf meebrengen of ca. € 10/persoon/
ACCOMMODATIE
wissel. Keukenlinnen zelf meebrengen. Onderhouds120 studio’s en appartementen met • kitchenette, kit ca. € 6/kit. Tussentijdse schoonmaak ca € 65/
elektrisch fornuis, combimicrogolf • vaatwas • gratis type 30. € 72/type 41, 42 en 51, € 82/type 60, 61,
wifi • tv.
70 en 62. Elektriciteit, water en verwarming
studio max. 2 personen, ca. 22m2 • terras
inbegrepen. Kinderset (bed, bad en stoel) ca.
• woonkamer met 2 slaapplaatsen • badkamer met € 35/verblijf. Huisdieren ca. € 70/verblijf, max. 1.
douche, toilet (type 30)
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 29-32m2 Code 62174
• terras • woonkamer met 2 slaapplaatsen en
slaapkamer met 2 slaapplaatsen • badkamer met
douche, toilet (type 41)
2 kamerappartement max. 4 personen zeezijde,
MEER VAKANTIE
ca. 29m2 • terras • woonkamer met 2 slaapplaatsen
Mits toeslag.
en slaapkamer met 2 slaapplaatsen • badkamer
Formule Confort: opgemaakte bedden bij
met douche, toilet (type 42)
aankomst en badlinnen in de woning.
2 kamerappartement max. 5 personen zeezijde,
ca. 36m2 • woonkamer met 3 slaapplaatsen en
EXTRA EARLY BOOKING
slaapkamer met 2 slaapplaatsen • badkamer met
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
douche, toilet (type 51)
(cumuleerbaar met de andere promo’s,
3 kamerappartement max. 6 personen, ca. 39m2
• woonkamer met 2 slaapplaatsen en 2 slaapkamers niet geldig op de toeslagen).
met 2 slaapplaatsen • badkamer met douche,
EARLY BOOKING
• Geldig tussen 8/4-22/7 en 26/8-4/11:
apart toilet (type 60)
-30% bij boeking van min. 7 nachten in types 30, 41
3 kamerappartement max. 6 personen zeezijde,
en 62 vóór 11/1 (niet cumuleerbaar met de
ca. 39m2 • woonkamer met 2 slaapplaatsen en
andere promo’s, niet geldig op de toeslagen).
2 slaapkamers met 2 slaapplaatsen • badkamer
• Geldig tussen 8/4-22/7 en 26/8-4/11:
met douche, apart toilet (type 61)
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
3 kamerappartement max. 7 personen zeezijde,
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING,
ca. 51m2 • woonkamer met 3 slaapplaatsen en
niet geldig op de toeslagen).
2 slaapkamers met 2 slaapplaatsen • badkamer
met douche, apart toilet (type 70)
KORTING 20%
Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 8/4-8/7
en 9/9-4/11 (niet geldig op de toeslagen).

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Languedoc (Occitanie) | Frankrijk

RESIDENCE CLUB ODALYS DOMAINE SAINT-LOUP

RESIDENCE PRESTIGE ODALYS NAKÂRA ★★★★

LE CAP D’AGDE • 1.090 KM

LE CAP D’AGDE • 1.090 KM

FAMILY FUN

GRATIS
WIFI

€€

Residentie club Domaine Saint-Loup in Le Cap d’Agde garandeert een leuke en ontspannen vakantie
voor groot en klein met een groot aanbod aan animatie voor 4- tot 15-jarigen in juli en augustus.

GRATIS
WIFI

Een comfortabele residentie en geschakelde villla’s in het resort Nakara, in Cap d’Agde. Het moderne
concept ‘Prestige’ zal je zeker weten te bekoren. Voor 4- tot 11-jarigen is er animatie voorzien in juli en
augustus.

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (360 m2, open ca. 8/4-22/9), kinderbad
(niet verwarmd), terras en parasols. Speeltuin
• Animatie: tussen ca. 10/7-25/8: kinderclub
(4-11 jaar, 5 halve dagen per week) en animatie
voor jongeren (12-15 jaar). Nederlandstalig
onthaal
• Comfort: eindschoonmaak
• Privéparking: 1 plaats per woning

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad
(20 x 10 m) met kinderbad (5 x 5 m). Fitness.
Speeltuin
• Animatie: tussen ca. 10/7-26/8: kinderclub
(4-11 jaar, 5 halve dagen per week)
• Comfort: bed- en badlinnen (basisset), eindschoonmaak
• Privéparking

LIGGING

Op een groen domein van zo’n 4 ha, op 5 minuten
van het strand en vlak bij de haven en de winkels
van Le Cap d’Agde.
FACILITEITEN

Restaurant, wasserette. Golf, tennis en squash vlak
bij de residentie
ACCOMMODATIE

€€€

huis met 2 slaapkamers max. 8 personen
duplex, ca. 55m2 • terras met tuinmeubelen
• woonkamer met slaapbank 2 pers. of slaapbank
1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer met
bed 2 pers., slaapkamer met stapelbed en cabine
met stapelbed • badkamer met bad, apart toilet
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolf/grill
• waterkoker • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis
wifi • tv (type 80)
EXTRA INFORMATIE

* 08/04-07/07, 16/09-03/11 aankomst dagelijks
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
Op slechts 150 m van het bekende fijnzandstrand met een minimumverblijf van 4 nachten.
* 08/07-15/09 aankomst en vertrek zaterdag met
van Rochelongue in Cap d’Agde. Rustig gelegen
een minimumverblijf van 7 nachten.
tussen dennen en residentiële villa’s. Winkels en
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,53/nacht/
restaurants op 200 m en het centrum op 500 m.
persoon vanaf 18 jaar. Ecotaks ca. € 0,20/nacht/
FACILITEITEN
persoon. Waarborg ca. € 500/woning. Wissel bedSauna en dampbad
linnen ca. € 15/persoon/wissel. Wissel badlinnen
ca. € 10/persoon/wissel. Keukenlinnen zelf meeACCOMMODATIE
brengen. Onderhoudskit ca. € 6/kit. Tussentijdse
Appartementen en huisjes.
studio max. 2 personen, ca. 23m2 • klein balkon of schoonmaak ca. € 75/type 30, ca. € 82/type 41 en
62, ca. € 92/type 60 en 80. Elektriciteit, water en
terras • woonkamer met bed 2 pers. (160 cm)
verwarming inbegrepen. Kinderset (bed, bad en
• badkamer met douche, haardroger, toilet
• kitchenette, 2 elektrische kookplaten, microgolf/ stoel) ca. € 35/verblijf. Huisdieren ca. € 70/dier/
grill • waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster verblijf.
• gratis wifi • tv (type 30)
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 29m2 Code 62139
• klein balkon of terras • woonkamer met slaapbank 2 pers. of slaapbank 1 pers. en uitschuifbed
1 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed
2 pers. • badkamer met bad of douche, toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolf/grill • waterkoker • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi
EXTRA EARLY BOOKING
• tv (type 41)
Geldig tussen 8/7-4/11:
2 kamerappartement met extra cabine max.
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
6 personen, ca. 38m2 • klein balkon of terras
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
• woonkamer met slaapbank 2 pers. of slaapbank
1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer met
EARLY BOOKING
bed 2 pers. en cabine met stapelbed • badkamer
• Geldig tussen 8/4-8/7:
met bad of douche, apart toilet • kitchenette, elektrisch -30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
fornuis, microgolf/grill • waterkoker • koffiezet(niet cumuleerbaar met andere promo’s).
• Geldig tussen 8/7-15/7:
apparaat • vaatwas • gratis wifi • tv (type 62)
huis met 2 slaapkamers max. 6 personen duplex, -30% bij boeking van min. 7 nachten in type 62
vóór 11/1 (niet cumuleerbaar met andere promo’s).
ca. 42m2 • terras met tuinmeubelen • woonkamer
• Geldig tussen 8/4-15/7 en 26/8-4/11:
met slaapbank 2 pers. of slaapbank 1 pers. en uit-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
schuifbed 1 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING).
slaapkamer met stapelbed • badkamer met bad,
apart toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, micro- KORTING 20%
golf/grill • waterkoker • koffiezetapparaat • vaatOp een verblijf van min. 14 nachten binnen 8/4-8/7
was • gratis wifi • tv (type 60)
en 26/8-4/11 (niet geldig in type 80).
LIGGING

EXTRA INFORMATIE

* 01/04-07/07, 16/09-03/11 aankomst dagelijks
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
met een minimumverblijf van 4 nachten.
* 08/07-15/09 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,65/nacht/
persoon. Ecotaks. Waarborg ca. € 300/woning.
Bedlinnen zelf meebrengen of ca. € 15/persoon/wissel.
Badlinnen zelf meebrengen of ca. € 10/persoon/wissel.
Keukenlinnen zelf meebrengen. Onderhoudskit ca.
€ 6/kit. Tussentijdse schoonmaak ca. € 65/type 30,
€ 72/type 40, € 82/type 60. Elektriciteit, water en
verwarming inbegrepen. Kinderset (bed, bad en
stoel) ca. € 35/verblijf, op aanvraag. Huisdieren
niet toegelaten.

studio’s en appartementen.
studio max. 2 personen, ca. 18m2 • balkon
• woonkamer met slaapbank 2 pers. of slaapbank
1 pers. en uitschuifbed 1 pers. • badkamer met
douche, toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolfoven • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• kinderbed bijplaatsen niet mogelijk (type 30)
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 39m2
• balkon of terras • woonkamer met slaapbank
2 pers. of slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers.
en slaapkamer met 2x bed 1 pers. • badkamer met Code 62122
bad, apart toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
oven, microgolfoven • vaatwas • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 40)
EXTRA EARLY BOOKING
3 kamerappartement max. 6 personen, ca. 46m2
Geldig tussen 8/7-4/11:
• balkon of terras • woonkamer met slaapbank
2 pers. of slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers. -10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig
en 2 slaapkamers met 2x bed 1 pers. • badkamer
met bad, apart toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, op de toeslagen).
oven, microgolfoven • vaatwas • gratis wifi • tv
EARLY BOOKING
• gratis minisafe (type 60)
• Geldig tussen 1/4-8/7:
-30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(niet cumuleerbaar met andere promo’s, niet
geldig op de toeslagen).
• Geldig tussen 1/4-8/7 en 26/8-4/11:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING,
niet geldig op de toeslagen).
MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
KORTING 20%
Formule Confort: opgemaakte bedden bij
Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 1/4-5/8
en 26/8-4/11 (niet geldig op de toeslagen).
aankomst en badlinnen in de woning.

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Languedoc (Occitanie) | Frankrijk

RESIDENCE ODALYS DU GOLFE

RESIDENCE ODALYS FLEUR DE SEL

LE CAP D’AGDE • 1.090 KM

AIGUES-MORTES • 1.003 KM

GRATIS
WIFI

€€€

Mooie standingvolle residentie vlak bij het internationale golfterrein van Cap d’Agde. De appartementen
van residentie du Golfe zijn voorzien van airconditioning, wifi en tv.

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (80 m2, open ca. 9/4-23/9), kinderbad
(niet verwarmd), tuin en terrassen
• Comfort: bedlinnen (basisset) en eindschoonmaak
• Privéparking 1 plaats per woning

• woonkamer met slaapbank 2 pers., slaapkamer
met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers.
of stapelbed • badkamer met bad of douche, toilet
• airco • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat • vaatwas
• gratis wifi • tv (type 62)
EXTRA INFORMATIE

* 08/04-03/11 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Verblijf in type 40 en 60 (A197):
LIGGING
* 08/04-07/07, 16/09-03/11 aankomst dagelijks
In een levendige buurt van Cap d’Agde, op ca.
400 m van het fijnzandstrand en op ca. 5 minuten (behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
van de haven en op 300 m van winkels. Hypermarkt met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,53/nacht/
op 5 ca. km.
persoon vanaf 18 jaar. Ecotaks. Waarborg ca.
FACILITEITEN
€ 300/woning. Wissel bedlinnen ca. € 15/persoon/wissel.
Wasserette
Badlinnen zelf meebrengen of ca. € 10/persoon/
ACCOMMODATIE
wissel. Keukenlinnen zelf meebrengen. Onderhoudskit
80 appartementen.
ca. € 6/kit. Tussentijdse schoonmaak ca. € 72/type 40,
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 33m2 41 en 60, € 82/type 61 en 62. Elektriciteit, water
• balkon, terras of tuintje • woonkamer met slaap- en verwarming inbegrepen. Kinderset (bed, bad
bank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers. en slaapkamer en stoel) ca. € 35/verblijf, op aanvraag. Huisdieren
met bed 2 pers. • badkamer met bad of douche,
ca. € 70/dier/verblijf.
toilet • airco • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat
Code 62093
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 40)
MEER VAKANTIE
2 kamerappartement max. 4 personen kant
Mits toeslag.
zwembad, ca. 33m2 • balkon, terras of tuintje
• woonkamer met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed Formule Confort: opgemaakte bedden bij
1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer aankomst en badlinnen in de woning.
met bad of douche, toilet • airco • kitchenette,
elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker • koffie- EXTRA EARLY BOOKING
zetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv (type 41)
Geldig tussen 8/7-4/11:
2 kamerappartement met extra cabine max.
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
2
6 personen, ca. 40m • balkon, terras of tuintje
(cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig
• woonkamer met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed op de toeslagen).
1 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en cabine met
EARLY BOOKING
2x bed 1 pers. of stapelbed • badkamer met bad of
• Geldig tussen 8/4-8/7:
douche, toilet • airco • kitchenette, elektrisch fornuis, -30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat
(niet cumuleerbaar met de andere promo’s, niet
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 60)
geldig op de toeslagen).
2
3 kamerappartement max. 6 personen, ca. 40m
• Geldig tussen 8/7-15/7:
• balkon, terras of tuintje • woonkamer met slaap- -30% bij boeking van min. 7 nachten in type 40
bank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer
of 60 vóór 11/1 (niet cumuleerbaar met de
met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers.
andere promo’s, niet geldig op de toeslagen).
of stapelbed • badkamer met bad of douche, toilet • Geldig tussen 8/4-15/7 en 26/8-4/11:
• airco • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolf-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
oven • waterkoker • koffiezetapparaat • vaatwas
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING,
• gratis wifi • tv (type 61)
niet geldig op de toeslagen).
3 kamerappartement max. 6 personen kant
KORTING 20%
2
zwembad, ca. 46m • balkon, terras of tuintje
Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 8/4-8/7
en 26/8-4/11 (niet geldig op de toeslagen).

GRATIS
WIFI

V
€€€

De recente residentie Fleur de Sel bestaat uit huisjes voorzien van terras of balkon, tv en wifi. Deze streek
nodigt uit tot tal van mooie ontdekkingen: de Camargue met zijn roze flamingo’s en kuddes stieren en
paarden, de steden Arles en Nîmes en de Pont du Gard, Uzès met zijn pittoreske steegjes, Montpellier,
St-Guilhem-le-Désert... En wat je zeker ook niet mag missen is een degustatie van de regionale Sableswijnen.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,65/nacht/
INBEGREPEN
persoon. Ecotaks ca. € 0,20/nacht/persoon vanaf
• Gratis wifi
18 jaar. Waarborg ca. € 300/woning. Wissel bedlinnen
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtca. € 15/persoon/wissel. Badlinnen zelf meebrengen
zwembad (16 x 11 m, open ca. 10/4-24/9)
of ca. € 10/persoon/wissel. Keukenlinnen zelf mee• Comfort: bedlinnen (basisset). Eindbrengen. Onderhoudskit ca. € 6/kit. Tussentijdse
schoonmaak
schoonmaak ca. € 72/type 41 en 63, € 82/type 64
• Privéparking
en 65. Elektriciteit, water en verwarming inbegrepen.
Kinderset (bed, bad en stoel) ca. € 35/verblijf.
LIGGING
Huisdieren ca. € 70/dier/verblijf.
Op 5 minuten wandelen van de oude vestingmuren
van Aigues-Mortes, van het centrum en de winkels. Code 62089
Het dichtstbijzijnde strand ligt op 6 km.
FACILITEITEN

Wasserette
ACCOMMODATIE

65 appartementen.
2 kamerappartement max. 4 personen meestal
duplex, ca. 31m2 • terras • woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer met bad of douche, apart toilet • airco
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven
• gratis wifi • tv (type 41)
2 kamerappartement met extra cabine max.
6 personen meestal duplex, ca. 44m2 • terras
• woonkamer met slaapbank 2 pers., slaapkamer
met bed 2 pers. en cabine met stapelbed • badkamer
met bad of douche, toilet • airco • kitchenette,
elektrisch fornuis, microgolfoven • gratis wifi • tv
(type 63)
3 kamerappartement max. 6 personen meestal
duplex, ca. 45m2 • balkon • woonkamer met slaapbank 2 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. • badkamer met bad of
douche, toilet • airco • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolfoven • gratis wifi • tv (type 64)
3 kamerappartement max. 6 personen meestal
duplex, ca. 45m2 • terras • woonkamer met slaapbank 2 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. • badkamer met bad of
douche, toilet • airco • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolfoven • gratis wifi • tv (type 65)
EXTRA INFORMATIE

* 01/04-07/07, 23/09-03/11 aankomst dagelijks
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
met een minimumverblijf van 4 nachten.
* 08/07-22/09 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Formule Confort: opgemaakte bedden bij
aankomst en badlinnen in de woning.

EXTRA EARLY BOOKING

Geldig tussen 15/7-4/11:
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig
op de toeslagen).

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 1/4-15/7:
-30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(niet cumuleerbaar met de andere promo’s,
niet geldig op de toeslagen).
• Geldig tussen 1/4-15/7 en 26/8-4/11:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING,
niet geldig op de toeslagen).

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 1/4-8/7
en 23/9-4/11 (niet geldig op de toeslagen).

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Languedoc (Occitanie) - Ardèche (Auvergne-Rhône-Alpes) | Frankrijk

VILLAGE CLUB ODALYS DOMAINE L’ELYSÉE ★★★

RESIDENCE CLUB ODALYS LE DOMAINE DES HAUTS DE SALAVAS

LE GRAU-DU-ROI • 1.022 KM

SALAVAS • 932 KM

FAMILY FUN

€€€

Vlak bij het strand van Le Grau-du-Roi. De voorzieningen, enkele woningtypes met airconditioning, een
animatieprogramma voor 4- tot 15-jarigen in juli en augustus en de groot olympisch zwembad met zijn
waterglijbaan maken van Domaine L’Elysée een topdomein.

INBEGREPEN

• Gratis wifi aan de receptie
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad
(50 x 25 m), waterglijbaan, kinderplonsbad en
miniglijbaan, omnisportterrein, petanquebaan,
minigolf, speeltuin
• Animatie: tussen ca. 3/7-26/8: dag- en avondanimatie voor volwassenen. Tussen ca. 10/4-6/5
en 10/7-26/8: kinderclub (4-11 jaar, 5 halve
dagen per week), tussen ca 10/7-26/8: animatie
voor jongeren (12-15 jaar).
• Comfort: eindschoonmaak
• Privéparking 1 plaats per woning

stacaravan met 3 slaapkamers max. 8 pers.
(max. 6 volw.+2 kinderen t.e.m. 11 jaar), ca. 29m2
• terras met tuinmeubelen • woonkamer met
slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer
met bed 2 pers. en 2 slaapkamers met 2x bed
1 pers. • badkamer met douche, apart toilet (type 82)
EXTRA INFORMATIE

* 08/04-07/07, 02/09-29/09 aankomst dagelijks
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
met een minimumverblijf van 4 nachten.
* 08/07-01/09 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,80/nacht/
persoon vanaf 18 jaar. Ecotaks. Waarborg ca. € 300/
woning. Bedlinnen zelf meebrengen of ca. € 15/
LIGGING
Schaduwrijk domein van 17 ha in Le Grau-du-Roi, persoon/wissel. Badlinnen zelf meebrengen of ca.
€ 10/persoon/wissel. Keukenlinnen zelf meebrengen.
dicht bij de Camargue, en in de buurt van enkele
Onderhoudskit ca. € 6/kit. Tussentijdse schoonmaak
winkels (supermarkt, krantenwinkel en bakkerij).
Het strand (op ca. 1,5 km) en de jachthaven van Port ca. € 82/type 52, 60 en 62, € 92/type 80 en 82.
Camargue, op 500 m, zijn te voet bereikbaar via de Elektriciteit, water en verwarming inbegrepen. Kinderzee-engte. In juli en augustus is er een gratis shuttle set (bed, bad en stoel) ca. € 35/verblijf, op aanvraag.
naar het strand van Espiguette (onder voorbehoud). Huisdieren ca. € 70/dier/verblijf.
FACILITEITEN

Bar, restaurant, discotheek. Verhuur tv. Tennis

Code 62128

ACCOMMODATIE

714 Stacaravans met • kitchenette • microgolfoven
• waterkoker • koffiezetapparaat.
stacaravan met 2 slaapkamers max. 5 pers. (max.
4 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar), ca. 22m2 • terras met
tuinmeubelen • woonkamer met slaapbank 1 pers.,
slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x
bed 1 pers. • badkamer met douche, apart toilet
• airco (type 52)
stacaravan met 2 slaapkamers max. 6 pers. (max.
4 volw.+2 kinderen t.e.m. 11 jaar), ca. 27m2 • overdekt
terras met tuinmeubelen • woonkamer met slaapbank 2 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. • badkamer met douche,
apart toilet (type 60)
stacaravan met 2 slaapkamers max. 6 pers. (max.
4 volw.+2 kinderen t.e.m. 11 jaar), ca. 27m2 • terras
met tuinmeubelen • woonkamer met slaapbank
2 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer
met 2x bed 1 pers. • badkamer met douche, apart
toilet • airco (type 62)
stacaravan met 3 slaapkamers max. 8 pers. (max.
6 volw.+2 kinderen t.e.m. 11 jaar), ca. 29m2 • overdekt
terras met tuinmeubelen • woonkamer met slaapbank
1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer met
bed 2 pers. en 2 slaapkamers met 2x bed 1 pers.
• badkamer met douche, apart toilet (type 80)
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MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Formule Confort: opgemaakte bedden bij
aankomst en badlinnen in de woning.

EXTRA EARLY BOOKING

Geldig tussen 29/7-30/9:
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig
op de toeslagen).

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-29/7:
-30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(niet cumuleerbaar met andere promo’s, niet geldig
op de toeslagen).
• Geldig tussen 8/4-15/7 en 26/8-30/9:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING,
niet geldig op de toeslagen).

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 8/4-29/7
en 26/8-30/9 (niet geldig op de toeslagen).

FAMILY FUN

€€€

Rustig gelegen residentie met een traditionele, kleurrijke inrichting. Dankzij de kinderanimatie in juli en
augustus is Le Domaine des Hauts de Salavas een fijne bestemming in de Ardèche! Een bezoek aan de
replica van de grot van Chauvet (open sinds 2015) of een afdaling per kano zijn hier een absolute must!

INBEGREPEN

• Gratis wifi aan de receptie
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad
met glijbaan (24 x 13 m, open ca. 14/5-15/9,
verwarmd ca. 14/5-16/6), tweede openluchtzwembad (300 m2, open ca. 1/7-25/8). Multisportterrein, petanque, tafeltennis
• Animatie: tussen ca. 10/7-25/8: animatie
overdag en ‘s avonds, kinderclub (4-11 jaar,
5 halve dagen per week), animatie voor jongeren
(12-15 jaar)
• Comfort: eindschoonmaak
• Privéparking
LIGGING

In Salavas, op zo’n tien minuutjes van het bekende
Vallon-Pont-d’Arc. De Gorges de l’Ardèche en de
omgeving lenen zich perfect tot een actieve vakantie (mountainbike, kajak, wandelen, rafting,...).
FACILITEITEN

Wasserette
ACCOMMODATIE

Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,15/nacht/
persoon vanaf 18 jaar. Ecotaks ca. € 0,20/nacht/
persoon. Waarborg ca. € 300/woning. Bedlinnen
zelf meebrengen of ca. € 15/persoon/wissel. Badlinnen zelf meebrengen of ca. € 10/persoon/wissel.
Keukenlinnen zelf meebrengen. Onderhoudskit ca.
€ 6/kit. Tussentijdse schoonmaak ca. € 72/type 51,
€ 82/type 60, € 92/type 71. Elektriciteit, water en
verwarming inbegrepen. Kinderset (bed, bad en
stoel) ca. € 35/verblijf, op aanvraag. Huisdieren
ca. € 70/verblijf, max. 1.

218 appartementen.
appartement max. 5 personen, ca. 28m2
• gemeubileerd terras of balkon • woonkamer met
Code 62758
slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 2 pers., slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en bijzetbed 1 pers. • badkamer met bad of douche, toilet
MEER VAKANTIE
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven
Mits toeslag.
• vaatwas • wifi tegen betaling • tv (type 51)
Formule Confort: opgemaakte bedden bij
appartement max. 6 personen, ca. 40m2 • balkon aankomst en badlinnen in de woning.
of terras • woonkamer met uitschuifbed 2 pers. of
slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapEXTRA EARLY BOOKING
kamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en slaapGeldig tussen 15/7-23/9:
kamer met stapelbed • badkamer met bad, apart
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven • vaatwas • wifi tegen betaling • tv (type 60) (cumuleerbaar met de andere promo’s,
appartement met extra cabine max. 7 personen, niet geldig op de toeslagen).
ca. 44m2 • terras • woonkamer met uitschuifbed
EARLY BOOKING
1 pers., cabine met stapelbed, slaapkamer met bed • Geldig tussen 8/4-15/7:
2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. of stapel- -30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
bed • badkamer met bad, toilet, apart toilet • open (niet cumuleerbaar met de andere promo’s,
keuken, elektrisch fornuis, microgolfoven • vaatwas niet geldig op de toeslagen).
• Geldig tussen 8/4-15/7 en 26/8-23/9:
• wifi tegen betaling • tv (type 71)
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
EXTRA INFORMATIE
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING,
* 08/04-07/07, 02/09-22/09 aankomst dagelijks
niet geldig op de toeslagen).
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
KORTING 20%
met een minimumverblijf van 4 nachten.
Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 8/4-29/7
* 08/07-01/09 aankomst en vertrek zaterdag met
en 26/8-23/9 (niet geldig op de toeslagen).
een minimumverblijf van 7 nachten.

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Ardèche (Auvergne-Rhône-Alpes) - Provence | Frankrijk

RESIDENCE ODALYS LES SOURCES DE MANON

RESIDENCE PRESTIGE ODALYS LA BASTIDE DES CHÊNES

VALLON-PONT-D’ARC • 930 KM

GORDES • 971 KM

GRATIS
WIFI

€€€

Vakantiecomplex Les Sources de Manon, gebouwd rond twee zwembaden, ligt in het dorp Vallon-Pont-d’Arc
(gekend voor z’n natuurlijke brug over de Ardèche-rivier) en is de ideale uitvalsbasis om de grot Aven
Orgnac en de gorges de l’Ardêche ontdekken. Breng ook een bezoek aan Largentière of de replica van de
Grotte Chauvet. Sport- en ontspanningsmogelijkheden vind je hier te over: klimmen, vissen, trektochten,
riviersporten, enz...

INBEGREPEN

€€€€€

De mooie, traditionele woningen van La Bastide des Chênes vlak bij Gordes zullen je zeker bekoren. Alle
woningen zijn voorzien van airconditioning en een terras. Je logeert hier midden in de natuur, in alle rust
en weg van alle stress. Ideaal voor een deugddoende vakantie. Mogelijke uitstapjes: het boriedorp, de
abdij Notre-Dame de Sénanque, Isle-sur-la-Sorgue, Avignon, Roussillon en de okergroeve, Fontaine-deVaucluse, Bonnieux, Lourmarin, enz.

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad
(21 x 11 m, open ca. 8/4-15/9, verwarmd tot
ca. 15/6), tweede openluchtzwembad (21 x 7 m,
open ca. 1/7-25/8)
• Comfort: bedlinnen (basisset),
eindschoonmaak
• Privéparking

• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (40 m2, open tussen ca. 8/4-23/9, niet
verwarmd tussen half juni en half september).
Petanque, tafeltennis
• Comfort: bed- en badlinnen (basisset),
eindschoonmaak
• Privéparking
LIGGING

Aan de voet van een van de mooiste dorpen van
Frankrijk: Gordes. Gelegen tegen een helling en
midden in een bebost domein. Het centrum van
Gordes ligt op ca. 10 minuten rijden met de auto.

LIGGING

Op wandelafstand van Vallon-Pont-d’Arc en de winkels.
FACILITEITEN

Wasserette. De appartementen liggen in geschakelde
woningen verspreid over 2 residenties

ACCOMMODATIE

ACCOMMODATIE

146 appartementen.
2 kamerduplexappartement max. 6 personen, ca.
38m2 • terras • woonkamer met slaapbank 1 pers.
en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer met bed 2 pers.
en cabine met stapelbed • badkamer met bad, apart
toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, combimicrogolf
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 63)
3 kamerduplexappartement max. 6 personen, ca.
45m2 • terras • woonkamer met slaapbank 1 pers.
en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer met bed 2 pers.
en slaapkamer met 2x bed 1 pers. of stapelbed
• badkamer met bad of douche, apart toilet
•kitchenette, elektrisch fornuis, combimicrogolf
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 61)
EXTRA INFORMATIE

* 08/04-07/07, 26/08-03/11 aankomst maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag met een
minimumverblijf van 4 nachten.
* 08/07-25/08 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,15/nacht/
persoon vanaf 18 jaar. Ecotaks. Waarborg ca. € 300/
woning. Wissel bedlinnen ca. € 15/persoon/wissel.
Badlinnen zelf meebrengen of ca. € 10/persoon/wissel.
Keukenlinnen zelf meebrengen. Onderhoudskit ca.
€ 6/kit. Tussentijdse schoonmaak ca. € 72/type 63,
€ 82/type 61. Elektriciteit, water en verwarming
inbegrepen. Kinderset (bed, bad en stoel) ca. € 35/
verblijf, op aanvraag. Huisdieren ca. € 70/dier/verblijf.
Code 62762

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Formule Confort: opgemaakte bedden bij
aankomst en badlinnen in de woning.

EXTRA EARLY BOOKING

Geldig tussen 15/7-4/11:
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig
op de toeslagen).

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-15/7:
-30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(niet cumuleerbaar met andere promo’s,
niet geldig op de toeslagen).
• Geldig tussen 8/4-15/7 en 26/8-4/11:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING,
niet geldig op de toeslagen).

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 8/4-29/7
en 26/8-4/11 (niet geldig op de toeslagen).

appartementen.
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 33m2
• terras met tuinmeubelen • woonkamer met
slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer met bad of
douche, toilet • airco • kitchenette, elektrisch fornuis,
oven, microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster • diepvries, vaatwas • tv
• gelijkvloers appartement (type 40)
2 kamerduplexappartement max. 5 personen, ca.
44m2 • terras met tuinmeubelen • woonkamer met
slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers. en slaapplaats 1 pers., op de verdieping slaapkamer met
bed 2 pers. • badkamer met bad of douche, toilet
• airco • kitchenette, elektrisch fornuis, oven,
microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat,
broodrooster • diepvries, vaatwas • tv (type 50)
2 kamerduplexappartement max. 6 personen, ca.
44m2 • terras met tuinmeubelen • woonkamer met
slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer
op de verdieping met bed 2 pers. en cabine met
stapelbed • badkamer met bad of douche, toilet
• airco • kitchenette, elektrisch fornuis, oven,
microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat,
broodrooster • diepvries, vaatwas • tv (type 60)
3 kamerduplexappartement max. 8 personen, ca.
60m2 • terras met tuinmeubelen • woonkamer met
slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., cabine
met stapelbed, mezzanine met stapelbed en slaapkamer op de verdieping met bed 2 pers. • badkamer
met bad of douche, toilet • airco • kitchenette,
elektrisch fornuis, oven, microgolfoven • waterkoker
• koffiezetapparaat, broodrooster • diepvries, vaatwas • tv (type 80)

EXTRA INFORMATIE

* 08/04-07/07, 23/09-03/11 aankomst dagelijks
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
met een minimumverblijf van 7 nachten.
* 08/07-22/09 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Verblijf in type 60 (A206):
* 06/05-07/07 aankomst dagelijks (behalve
woensdag en zondag), vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting. Ecotaks ca. € 0,20/
nacht/persoon. Waarborg ca. € 500/woning. Wissel
bedlinnen ca. € 15/persoon/wissel. Wissel badlinnen
ca. € 10/persoon/wissel. Keukenlinnen zelf meebrengen.
Tussentijdse schoonmaak ca. € 82/type 40, 50 en
60, ca. € 92/type 80. Onderhoudskit ca. € 6/kit.
Elektriciteit, water en verwarming inbegrepen.
Kinderset (bed, bad en stoel) ca. € 35/verblijf.
Huisdieren niet toegelaten.
Code 62390

EXTRA EARLY BOOKING

-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s.

EARLY BOOKING

Geldig tussen 8/4-15/7 en 26/8-4/11 in type 60:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING).

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 8/4-5/8
en 26/8-4/11.

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Provence | Frankrijk

RESIDENCE ODALYS SHANGRI-LA

RESIDENCE ODALYS LE MAS DES ALPILLES

CARNOUX-EN-PROVENCE • 1.046 KM

LES BAUX-DE-PROVENCE • 989 KM

GRATIS
WIFI

€€€

De houten chalets met airconditioning en terras van residentie Shangri-La bevinden zich op een domein
in de charmante gemeente Carnoux-en-Provence. Ga op ontdekking in de omgeving en bezoek Cassis
met zijn beroemde kreken, Marseille met zijn haven, musea, restaurants en gerenoveerde dokken, Aix-enProvence,...

GRATIS
WIFI

€€

Domein van 3 hectare in Paradou, het hart van de Alpilles provençales. De aangename appartementen
van Le Mas des Alpilles zijn verdeeld over 8 eilandjes. In de buurt: St-Rémy-de-Provence, Arles,
Avignon,...

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad
met glijbaan (ca. 8/4-22/9) en overdekt zwembad
(ca. 8/4-3/11) . Minigolf, tafeltennis en petanque
• Animatie: tussen ca. 10/7-25/8: kinderclub
(4-11 jaar, 5 halve dagen per week)
• Comfort: eindschoonmaak
• Privéparking

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad
(15 x 10 m) en apart kinderbad (4 x 4 m, beide
open ca. 15/4-23/9). Tennis, multisportterrein
• Animatie: tussen ca. 2/7-27/8: kinderclub
(4-11 jaar, 5 halve dagen per week)
• Comfort: eindschoonmaak
• Privéparking

LIGGING

LIGGING

In Carnoux-en-Provence, op ca. 2 km van het
stadscentrum en de winkels. Cassis en zijn strand
liggen op ca. 7 km.

Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,60nacht/
FACILITEITEN
persoon. Ecotaks ca. € 0,20/nacht/persoon. Waarborg
Wasserette
ca. € 300/woning. Bedlinnen zelf meebrengen of
ca. € 15/persoon/wissel. Badlinnen zelf meebrengen
ACCOMMODATIE
of ca. € 10/persoon/wissel. Keukenlinnen zelf mee51 chalets.
brengen. Onderhoudskit ca. € 6/kit. Tussentijdse
chalet met 2 slaapkamers max. 6 personen,
schoonmaak ca. € 82/type 61, € 92/type 81.
ca. 35m2 • overdekt terras met tuinmeubelen
Elektriciteit, water en verwarming inbegrepen.
• woonkamer met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en slaap- Kinderset (bed, bad en stoel) ca. € 35/verblijf.
kamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • badkamer Huisdieren ca. € 70/dier/verblijf, max. 1.
met douche, apart toilet • airco • kitchenette,
Code 62367
elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
(type 61)
chalet met 3 slaapkamers max. 8 personen,
MEER VAKANTIE
ca. 48m2 • ovedekt terras met tuinmeubelen
• woonkamer met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed Mits toeslag.
Formule Confort: opgemaakte bedden bij
1 pers., slaapkamer met bed 2 pers., slaapkamer
met 2x bed 1 pers. en cabine met stapelbed • bad- aankomst en badlinnen in de woning.
kamer met douche, apart toilet • airco • kitchenette,
elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker
EXTRA EARLY BOOKING
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(type 81)
(cumuleerbaar met de andere promo’s,
niet geldig op de toeslagen).
EXTRA INFORMATIE
* 01/04-07/07, 23/09-03/11 aankomst dagelijks
EARLY BOOKING
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
• Geldig tussen 1/4-15/7 en 26/8-4/11:
met een minimumverblijf van 7 nachten.
-30% bij boeking van min. 7 nachten in type 61
vóór 11/1 (niet cumuleerbaar met andere promo’s,
* 08/07-22/09 aankomst en vertrek zaterdag met
niet geldig op de toeslagen).
een minimumverblijf van 7 nachten.
• Geldig tussen 1/4-15/7 en 26/8-4/11:
Verblijf in type 61 (A204):
-15% bij een verblijf van min. 7 nachten vóór 16/3
* 01/04-07/07, 09/09-03/11 aankomst dagelijks
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING,
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
niet geldig op de toeslagen).
met een minimumverblijf van 4 nachten.

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 1/4-29/7
en 26/8-4/11 (niet geldig op de toeslagen).

Tussen de pittoreske dorpen Les Baux-de-Provence
en Maussane-les-Alpilles, aan de rand van het
charmante Le Paradou. De Middellandse Zee en
Marseille liggen op minder dan een uurtje rijden
met de wagen.
FACILITEITEN

Wasserette. Fietsenstalling
ACCOMMODATIE

Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,65/nacht/
persoon vanaf 18 jaar. Ecotaks. Waarborg
ca. € 300/woning. Bedlinnen zelf meebrengen of
ca. € 14/wissel/persoon. Badlinnen zelf
meebrengen of ca. € 10/persoon/wissel.
Keukenlinnen zelf meebrengen. Onderhoudskit
ca. € 6/kit. Tussentijdse schoonmaak ca. € 72/type 40,
€ 82/type 60. Elektriciteit, water en verwarming
inbegrepen. Kinderset (bed, bad en stoel)
ca. € 35/verblijf. Huisdieren ca. € 70/dier/verblijf.

Appartementen.
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 30m2
• terras • woonkamer met slaapbank 2 pers. of
slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer met bad of
Code 62359
douche, toilet • kitchenette, 2 elektrische kookplaten,
combimicrogolf • waterkoker • koffiezetapparaat
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 40)
3 kamerduplexappartement max. 6 personen,
ca. 45m2 • terras of tuintje • woonkamer met
slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers.,
slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met
2x bed 1 pers. • 2 badkamers: 1 met bad en 1 met
douche, apart toilet • kitchenette, 4 elektrische
kookplaten, combimicrogolf • waterkoker
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
(type 60)
EXTRA INFORMATIE

* 01/04-07/07, 02/09-03/11 aankomst maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag met een
minimumverblijf van 4 nachten.
* 08/07-01/09 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Formule Confort: opgemaakte bedden bij
aankomst en badlinnen in de woning.

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 1/4-4/11:
-30% bij boeking min. 7 nachten
vóór 11/1.
• Geldig tussen 1/4-15/7 en 26/8-4/11:
-15% bij boeking min. 7 nachten
vóór 16/3.
(Niet geldig op de toeslagen).

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 1/4-4/11
(niet geldig op de toeslagen).

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Provence - Côte d'Azur | Frankrijk

RESIDENCE CLUB ODALYS LES GARDIANS - VILLAGE CAMARGUAIS

RESIDENCE CLUB ODALYS LES OCÉANIDES

ARLES • 1.026 KM

LA LONDE-LES-MAURES • 1.131 KM

FAMILY FUN

GRATIS
WIFI

€€

De moderne en comfortabele appartementen van residentie Les Gardians liggen verspreid over meerdere
huisjes met airconditioning en beschikken over wifi en tv. Dankzij de vele voorzieningen op het domein
en de wilde natuur van de Camargue is dit een unieke vakantieplek voor families. Excursietips in de
omgeving: Saintes-Maries-de-la-Mer, Aigues-Mortes, Nîmes, Pont-du-Gard, les Baux-de-Provence, Avignon,..
en niet te vergeten de nieuwe trekpleister van Arles sinds 2021: de futuristische Fondation Luma van
Frank Gehry et het bijhorende Parc des Ateliers. Een niet te missen must!

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad
(open ca. 8/4-23/9). Speeltuin, beachvolley,
multisportterrein
• Animatie: tussen ca. 10/7-26/8: kinderclub
(4-11 jaar, 5 halve dagen per week), dag- en
avondanimatie voor jongeren (12-15 jaar) en
volwassenen
• Comfort: bedlinnen (basisset) en eindschoonmaak
• Privéparking: volgens beschikbaarheid
LIGGING

Het uitgestrekte domein Village Camarguais
bestaat uit meerdere residenties waaronder het
recent gerenoveerde Les Guardians. Hier verblijf je
in het hart van het parc naturel de Camargue, vlak
bij het plaatsje Fourchon, op ca. 3 km van Arles.

EXTRA INFORMATIE

* 08/04-07/07, 26/08-03/11aankomst dagelijks
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
met een minimumverblijf van 4 nachten.
* 08/07-25/08 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
FACILITEITEN
Verblijf in type 30 (A276):
Op het domein: bar en thema-restaurants. Wasserette. * 08/04-03/11 aankomst dagelijks (behalve
Minigolf, fietsverhuur, tennis, badminton, squash,
woensdag en zondag), vertrek dagelijks met een
sauna en dampbad
minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,53/nacht/
ACCOMMODATIE
persoon vanaf 13 jaar. Ecotaks ca. € 0,20/nacht/
Studio’s en appartementen.
2
persoon. Waarborg ca. € 300/woning. . Wissel bedstudio max. 2 personen, ca. 22m • woonkamer
met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • badkamer met linnen ca. € 15/persoon/wissel. Badlinnen zelf
meebrengen of ca. € 10/persoon/wissel. Keukendouche • airco • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolfoven/grill • vaatwas • gratis wifi • tv (type 31) linnen zelf meebrengen. Onderhoudskit ca. € 6/kit.
Tussentijdse schoonmaak ca. € 65/type 30 en 31,
studio max. 3 personen, ca. 25m2 • woonkamer
€ 72/type 40, € 82/type 50. Elektriciteit, water en
met 2x bed 1 pers. en slaaphoek met bed 1 pers.
verwarming inbegrepen. Kinderset (bed, bad en
• badkamer met bad of douche, toilet • airco• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven/grill stoel) ca. € 35/verblijf. Huisdieren ca. € 70/dier/
verblijf.
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 30)
2 kamerappartement met mezzanine max. 4 personen,
Code 62322
ca. 31m2 • woonkamer met slaapbank 2 pers. en
mezzanine met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers.
• badkamer met bad of douche, toilet • airco
EARLY BOOKING
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven/grill • Geldig tussen 8/4-4/11:
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 40)
-30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1.
3 kamerduplexappartement max. 5 personen,
• Geldig tussen 8/4-15/7 en 26/8-4/11:
ca. 36m2 • woonkamer met 2x slaapbank 1 pers.,
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3.
slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met
KORTING 20%
2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • badkamer met bad
• Op een verblijf van min. 14 nachten in type 31
of douche, toilet • airco • kitchenette, elektrisch
en 30 binnen 8/4-4/11.
fornuis, microgolfoven/grill • vaatwas • gratis wifi
• Op een verblijf van min. 14 nachten in type 40
• tv (type 50)
en 50 binnen 8/4-8/7 en 26/8-4/11.

FAMILY FUN

GRATIS
WIFI

€€€€

Residentie Les Océanides biedt studio’s en appartementen met wifi en ruimtes met airco. Voor de kinderen
is er animatie in juli en augustus.
* 01/04-07/07 aankomst dagelijks (behalve
woensdag en zondag), vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 4 nachten.
* 08/07-3/11 aankomst dagelijks (behalve woensdag
en zondag), vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,65/persoon/
nacht. Ecotaks ca. € 0,20/nacht/persoon. Waarborg
ca. € 300/woning. Bedlinnen ca. € 15/persoon/wissel.
Badlinnen zelf meebrengen of ca. € 10/persoon/
wissel. Keukenlinnen zelf meebrengen. Onderhoudskit ca. € 6/kit. Tussentijdse schoonmaak ca. € 65/
type 30, € 72/type 40, € 82/type 60. Elektriciteit,
LIGGING
water en verwarming inbegrepen. Kinderset (bed,
Tegenover de eilanden Porquerolles en Port-Cros,
bad en stoel) ca. € 35/verblijf. Huisdieren ca. € 70/
op 400 m van het strand van La Londe-les-Maures.
verblijf.
Talrijke wandel- en watersportmogelijkheden in de
buurt van de residentie. Het centrum van Hyères
Code 62727
ligt op ca. 10 km.

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad en
plonsbad (ca. 15/4-23/9), fitnessruimte
• Animatie: tussen ca. 10/7-26/8: dag- en avondanimatie voor volwassenen, kinderclub
(4-11 jaar, 5 halve dagen per week), animatie
voor jongeren (12-15 jaar)
• Comfort: bedlinnen (startset) en eindschoonmaak
• Privéparking

FACILITEITEN

Restaurant-brasserie. Sauna, dampbad, fitness
ACCOMMODATIE

360 studio’s en appartementen.
studio max. 2 personen, ca. 23m2 • balkon of terras
• woonkamer met 2x bed 1 pers. of slaapbank
2 pers. • badkamer met bad, toilet • kitchenette,
elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker
• koffiezetapparaat • gratis wifi • tv • airco in de
woonkamer (type 30)
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 34m2
• balkon of terras • woonkamer met slaapbank
1 pers. en uitschuifbed 1 pers. en slaapkamer met
bed 2 pers. • badkamer met bad, toilet • kitchenette,
elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
• airco in de woonkamer (type 40)
3 kamerappartement max. 6 personen, ca. 57m2,
combinatie van een type 30 en 40 (communicerend)
• balkon of terras • woonkamer met slaapbank
2 pers., slaapkamer met 2x bed 1 pers. en slaapkamer
met bed 2 pers. • badkamer met bad, toilet
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven
• waterkoker • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis
wifi • tv • airco in de woonkamer (type 60)
EXTRA INFORMATIE

* 01/04-07/07, 23/09-03/11 aankomst dagelijks
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
met een minimumverblijf van 7 nachten.
* 08/07-22/09 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Verblijf in type 30 (A250):

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Formule Confort: opgemaakte bedden bij
aankomst en badlinnen in de woning.

EXTRA EARLY BOOKING

Geldig tussen 8/7-30/9:
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig
op de toeslagen).

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 1/4-8/7 en 30/9-4/11:
-30% bij boeking van min. 7 nachten in type 30
vóór 11/1 (niet cumuleerbaar met de andere
promo’s, niet geldig op de toeslagen).
• Geldig tussen 1/4-8/7 en 30/9-4/11:
-25% bij boeking van min. 7 nachten in type 40/60
vóór 11/1 (niet cumuleerbaar met de andere
promo’s, niet geldig op de toeslagen).
• Geldig tussen 1/4-8/7 en 26/8-4/11:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING,
niet geldig op de toeslagen).

KORTING 20%

• Op een verblijf van min. 14 nachten in type 40/60
binnen 1/4-8/7 en 16/9-4/11.
• Op een verblijf van min. 14 nachten in type 30
binnen 1/4-6/8 en 16/9-4/11.
(Niet geldig op de toeslagen.)

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Côte d'Azur | Frankrijk

RESIDENCE PRESTIGE ODALYS LES CANISSONS

RESIDENCE ODALYS LA PALMERAIE

CAVALAIRE-SUR-MER • 1.152 KM

PORT-GRIMAUD • 1.131 KM

GRATIS
WIFI

€€€€

Recente residentie met openluchtzwembad en appartementen die voorzien zijn van tv en wifi. Vanuit
residentie Les Canissons kan je makkelijk tal van uitstapjes maken: het pittoreske dorp Bormes-lesMimosas, de eilandjes Port-Cros en Porquerolles, Rayol Canadel en waarom niet het mondaine en
mythische St-Tropez met zijn burcht, haven en boetieks. Of Ramatuelle dat bekend staat om zijn theaterfestival en het beroemde strand van Pampelonne.

INBEGREPEN

Rustig, in een dennenbos, op ca. 10 minuten
wandelen van het centrum van Cavalaire-sur-Mer
en z’n winkels, van het strand en de zee.

€€€

Het omheinde complex La Palmeraie in Provençaalse stijl biedt je twee zwembaden die verwarmd worden in
laagseizoen en waar kinderen veilig kunnen spelen. In de nabijheid vind je mooie dorpjes zoals Cogolin,
met zijn ambachtelijke pijpen en rietmondstukken en Grimaud met zijn feodaal kasteel. Ook de jachthaven en
de winkeltjes van St-Tropez en het charmante Port-Grimaud, ook het Venetië van de Provence genoemd,
zijn een aanrader voor een bezoek.

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Extra: 1u/verblijf/woning toegang tot de wellness
(mogelijk voor alle 16-plussers in de woning en
samen/eenmalig)
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (20 x 7 m, open ca. 8/4-29/9, niet
verwarmd in juli en augustus) met apart kinderbad (20 m2).
• Comfort: bed- en badlinnen (basisset). Eindschoonmaak
• Privéparking en - garage
LIGGING

GRATIS
WIFI

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: twee verwarmde
openluchtzwembaden (open ca. 10/4-24/9, niet
verwarmd in juli en augustus). Petanque
• Comfort: bed- en badlinnen (basisset). Eindschoonmaak
• Privéparking: beperkt aantal plaatsen
LIGGING

EXTRA INFORMATIE

* 01/04-07/07, 23/09-03/11 aankomst maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag met een
minimumverblijf van 7 nachten.
FACILITEITEN
* 08/07-22/09 aankomst en vertrek zaterdag met
Massage. Wellness (toegankelijk vanaf 16 jaar,
een minimumverblijf van 7 nachten.
beperkt aantal plaatsen, inschrijven ter plaatse)
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,53/nacht/
met dampbad, zwembad, sauna, fitness en bubbel- persoon. Ecotaks ca. € 0,20/nacht/persoon. Waarborg
bad. Wellnessbehandelingen
ca. € 500/woning. Wissel bedlinnen ca. € 15/persoon/
wissel. Wissel badlinnen ca. € 10/persoon/wissel.
ACCOMMODATIE
Keukenlinnen zelf meebrengen. Tussentijdse
appartementen.
2 kamerappartement max. 4 pers., ca. 28m2 • balkon schoonmaak ca. € 82/type 40 en 60, € 92/type 61.
Onderhoudskit ca. € 6/kit. Elektriciteit, water en
of terras • woonkamer met slaapbank 1 pers. en
verwarming inbegrepen. Kinderset (bed, bad en
uitschuifbed 1 pers. en slaapkamer met 2x bed
1 pers. of bed 2 pers. • badkamer met douche, toilet stoel) ca. € 35/verblijf. Huisdieren klein, ca. € 70/
• airco • kitchenette, elektrisch fornuis, oven, micro- dier/verblijf.
golfoven • waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster • diepvries, vaatwas • gratis wifi • tv (type 40) Code 62559
2 kamerappartement met extra cabine max. 6 pers.,
ca. 36m2 • balkon of terras • woonkamer met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer
met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en cabine met
EXTRA EARLY BOOKING
stapelbed • badkamer met douche, toilet • airco
Geldig tussen tussen 8/4-6/5 en 8/7-4/11:
• kitchenette, elektrisch fornuis, oven, microgolf-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
oven • waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster (cumuleerbaar met de andere promo’s).
• diepvries, vaatwas • gratis wifi • tv (type 60)
EARLY BOOKING
3 kamerappartement max. 6 pers., ca. 40m2
• Geldig tussen 1/4-8/4 en 6/5-8/7:
• balkon of terras • woonkamer met slaapbank
-30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer met
(niet cumuleerbaar met andere promo’s).
bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. of
• Geldig tussen 1/4-15/7 en 26/8-4/11:
bed 2 pers. • 2 badkamers: 1 met bad en 1 met
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
douche, apart toilet • airco • kitchenette, elektrisch (cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING).
fornuis, oven, microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster • diepvries, vaatwas • gratis KORTING 20%
Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 1/4-8/7
wifi • tv (type 61)
en 26/8-4/11.

Tussen de wijngaarden, op ca. 3 km van het centrum
van Grimaud en op ca. 7 km van Saint-Tropez. Op
ca. 4 km van het strand Les Marines. In juli en
augustus gratis shuttle naar het strand van PortGrimaud (onder voorbehoud). Supermarkt op ca.
3 km.

* 01/04-07/07, 16/09-03/11 aankomst dagelijks
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,65/nacht/
FACILITEITEN
Wasserette. Tennisbaan. De woningen liggen verspreid persoon vanaf 13 jaar. Ecotaks. Waarborg ca.
€ 300/woning. Wissel bedlinnen ca. € 15/persoon/
over kleine Provençaalse residenties van max.
wissel. Wissel badlinnen ca. € 10/persoon/wissel.
1 verdieping gebouwd rond de 2 zwembaden
Keukenlinnen zelf meebrengen. Onderhoudskit ca.
ACCOMMODATIE
€ 6/kit. Tussentijdse schoonmaak ca. € 65/type 41,
70 studio’s/appartementen
€ 72/type 61, € 82/type 80. Elektriciteit, water en
studio met cabine max. 4 personen, ca. 30m2
verwarming inbegrepen. Kinderset (bed, bad en
• terras of tuintje • zwembad- en parkzicht
• woonkamer met slaapbank 2 pers. en inkom met stoel) ca. € 35/verblijf. Huisdieren klein, ca. € 70/
verblijf.
stapelbed • badkamer met bad, toilet • airco
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven/grill
Code 62541
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 41)
appartement met extra cabine max. 6 personen, EXTRA EARLY BOOKING
ca. 37m2 • terras of tuintje • zwembad- en parkzicht Geldig tussen 8/7-4/11:
• woonkamer met slaapbank 2 pers., slaapkamer
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
met bed 2 pers. en cabine met stapelbed • badkamer (cumuleerbaar met de andere promo’s).
met bad, apart toilet • airco • kitchenette, elektrisch
EARLY BOOKING
fornuis, microgolfoven • vaatwas • gratis wifi • tv
• Geldig tussen 1/4-8/7:
(type 61)
-30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
appartement met extra cabine max. 8 personen,
(niet cumuleerbaar met de andere promo’s).
ca. 62m2 • terras of tuintje • zwembad- en parkzicht
• Geldig tussen 1/4-8/7:
• woonkamer met slaapbank 2 pers., cabine met
-15% bij boeking van min. 7 nachten in type 61 of 80
stapelbed, slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer vóór 16/3 (cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING).
met 2x bed 1 pers. • 2 badkamers: 1 met bad en
• Geldig tussen 1/4-15/7:
1 met douche, toilet, apart toilet • airco • kitchenette, -15% bij boeking van min. 7 nachten in type 41
elektrisch fornuis, microgolfoven/grill • vaatwas
vóór 16/3 (cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING).
• gratis wifi • tv (type 80)
• Geldig tussen 26/8-4/11:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
EXTRA INFORMATIE
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING).
* 01/04-03/11 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
KORTING 20%
Verblijf in types 41 en 61 (A185):
Op een verblijf van min. 14 nachten binnen
1/4-29/7 en 9/9-4/11.

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Côte d'Azur - Corsica | Frankrijk

RESIDENCE ODALYS DOMAINE DES EUCALYPTUS ★★★

RESIDENCE CLUB ODALYS LES VILLAS BEL GODÈRE

ST-AYGULF • 1.144 KM

BELGODÈRE-LOZZARIA
€€€

€€€€

Domaine des Eucalyptus is gebouwd tegen een heuvel en biedt appartementen met tv en comfortabel
balkon of terras. St-Aygulf beschikt bovendien over een van de mooiste zandstranden van de kust dat
via een zachte helling overgaat in de zee. Ideaal om je kinderen in alle veiligheid te laten spelen.

De huisjes met airco van Villa’s Bel Godere zijn jouw thuishaven voor een ontspannen vakantie in een
prachtige streek met een zonnig en verkwikkend klimaat. Het verwarmde buitenzwembad, de minigolf,
het sportterrein en, in het seizoen, de animatie overdag zullen beslist aan jouw verwachtingen voldoen.

* 01/04-07/07, 02/09-03/11 aankomst dagelijks
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad.
met een minimumverblijf van 4 nachten.
Petanque en tafeltennis. Speeltuin
Verblijf in type 70 (A275):
• Comfort: eindschoonmaak
* 01/04-14/04, 06/05-07/07 aankomst dagelijks
• Privéparking
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
met een minimumverblijf van 4 nachten.
LIGGING
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,40/nacht/
In het hart van een domein omgeven door eiken en persoon vanaf 18 jaar. Ecotaks ca. € 0,20/nacht/
eucalyptusbomen, halfweg tussen Cannes en St-Tropez persoon. Waarborg ca. € 300/woning. Bedlinnen
op enkele kilometers van Port-Fréjus, St-Raphaël
zelf meebrengen of ca. € 15/persoon/wissel. Baden Ste-Maxime. Het centrum van St-Aygulf en winkels linnen zelf meebrengen of ca. € 10/persoon/wissel.
op ca. 3 km. Het schitterende fijnzandstrand van
Keukenlinnen zelf meebrengen. Onderhoudskit ca.
St-Aygulf is makkelijk bereikbaar (ca. 3 km) via
€ 6/kit. Tussentijdse schoonmaak ca. € 72/type 50,
wandelwegen en/of fietspaden.
€ 82/type 70, € 92/type 90. Elektriciteit, water en
FACILITEITEN
verwarming inbegrepen. Privégarage ca. € 38/week.
De appartementen liggen verspreid over kleine
Kinderset (bed, bad en stoel) ca. € 35/verblijf.
gebouwen met max. 1 verdieping
Huisdieren klein, ca. € 70/verblijf.

INBEGREPEN

ACCOMMODATIE

Code 62574
appartementen
2 kamerappartement max. 5 personen, ca. 32m2
• gemeubileerd terras of balkon • woonkamer met
2x slaapbank 1 pers. en 1x uitschuifbed 1 pers. en
slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • badkamer met bad of douche, apart toilet • kitchenette,
MEER VAKANTIE
elektrisch fornuis, microgolf/grill • vaatwas • wifi
Mits toeslag.
tegen betaling • tv (type 51)
Formule Confort: opgemaakte bedden bij
3 kamerappartement max. 7 personen, ca. 48m2
aankomst en badlinnen in de woning.
• terras met tuinmeubelen • woonkamer met 2x
slaapbank 1 pers. en 1x uitschuifbed 1 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed
EXTRA EARLY BOOKING
1 pers. • badkamer met bad of douche, toilet
Geldig tussen 8/7-4/11:
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolf/grill
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s,
• vaatwas • wifi tegen betaling • tv (type 70)
niet geldig op de toeslagen).
4 kamerappartement max. 9 personen, ca. 55m2
• gemeubileerd terras of balkon • woonkamer met EARLY BOOKING
2x slaapbank 1 pers. en 1x uitschuifbed 1 pers.,
• Geldig tussen 1/4-8/7:
slaapkamer met bed 2 pers., slaapkamer met 2x
-30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
bed 1 pers. en slaapkamer met stapelbed • badkamer (niet cumuleerbaar met de andere promo’s,
met bad of douche, apart toilet • kitchenette, elektrisch niet geldig op de toeslagen).
fornuis, microgolf/grill • vaatwas • wifi tegen betaling • Geldig tussen 1/4-15/7 en 26/8-4/11:
• tv (type 91)
-15% bij boeking van min. 7 nachten in type 51
vóór 16/3 (cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING,
EXTRA INFORMATIE
niet geldig op de toeslagen).
* 01/04-07/07, 09/09-03/11 aankomst dagelijks
• Geldig tussen 1/4-8/7 en 26/8-4/11:
(behalve woensdag en zondag), vertrek dagelijks
-15% bij boeking van min. 7 nachten in type 70
met een minimumverblijf van 7 nachten.
of 91 vóór 16/3 (cumuleerbaar met EXTRA
* 08/07-08/09 aankomst en vertrek zaterdag met
EARLY BOOKING, niet geldig op de toeslagen).
een minimumverblijf van 7 nachten.
KORTING 20%
Verblijf in type 51 (A156):
Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 1/4-5/8
en 26/8-4/11 (niet geldig op de toeslagen).

INBEGREPEN

• Gratis wifi aan de receptie
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad
(open ca. 13/5-29/9, niet verwarmd tussen
18/6-16/9). Multisportterrein, minigolf,
kinderspeeltuin
• Animatie: seizoensgebonden animatie overdag,
tussen ca. 10/7-25/8: kinderclub (4-11 jaar, 5 halve
dagen per week), animatie voor jongeren (12-15 jaar)
• Comfort: eindschoonmaak
• Privéparking 1 plaats per woning
LIGGING

In Belgodère-Lozzaria, op 10 minuten wandelen
van het strand van Lozari en op 5 minuten van het
golfterrein van Reginu. Excursies naar Ile Rousse
(7 km), Calvi (32 km), Saint Florent (40 km), Cap
Corse en Bastia maar ook kloven, rivieren, kreekjes
en de oude dorpjes van Balagne kunnen niet op
jouw programma ontbreken.
FACILITEITEN

Ter plaatse: toeristenbelasting. Waarborg ca.
€ 300/woning. Bedlinnen zelf meebrengen of ca. € 10
tot € 16/persoon/wissel. Badlinnen zelf meebrengen
of ca. € 10/persoon/wissel. Keukenlinnen zelf meebrengen. Tussentijdse schoonmaak ca. € 72/type
40, € 82/type 60. Elektriciteit, water en verwarming
inbegrepen. Kinderset (bad en stoel) ca. € 20/verblijf,
kinderbed niet aanwezig. Huisdieren niet toegelaten.

Wasserette, huur tv
ACCOMMODATIE

Appartementen.
2 kamerappartement max. 4 personen meestal
duplex, ca. 33m2 • terras • woonkamer met slaapbank
1 pers. en uitschuifbed 1 pers. en slaapkamer met
bed 2 pers. (140 cm) • badkamer met bad of douche,
apart toilet • airco • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas (type 40)
3 kamerappartement max. 6 personen meestal
duplex, ca. 42m2 • terras • woonkamer met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer
met bed 2 pers. (140 cm) en slaapkamer met 2x bed
1 pers. • badkamer met bad, apart toilet • airco
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven
• koffiezetapparaat • vaatwas (type 60)
EXTRA INFORMATIE

* 08/04-07/07, 23/09-03/11 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
* 08/07-22/09 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.

Code 63757

EXTRA EARLY BOOKING

Geldig tussen 15/7-4/11:
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-15/7:
-30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(niet cumuleerbaar met de andere promo’s).
• Geldig tussen 8/4-15/7 en 26/8-4/11:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING).

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen
8/4-5/8 en 26/8-4/11.

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Corsica | Frankrijk

RESIDENCE ODALYS CASA D’ORINAJU

RESIDENCE ODALYS ACQUA BELLA

OLETTA - ST-FLORENT

POGGIO-MEZZANA
€€€€

De appartementen van Residentie Casa d’Orinaju zijn verdeeld over kleine huizenblokken en alle voorzien van
terras en airco. In deze regio van Corsica kan je heel wat uitstapjes maken: bezoek de citadel van het dorp
Oletta, de grotten van Castiglione, het Mausoleum van Rivarola, het meer van Padula en de woestijn van
Agriates. Ook aan activiteiten is er geen gebrek: watersporten, duiken, paardrijden, golf, canyoning,
paragliding en klimmen, aan jou de keuze.

• Gratis wifi aan de receptie
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad
(open ca. 15/4-29/9) en 2de openluchtzwembad
(open ca. 17/6-15/9). Sportterrein, petanque.
Speeltuin. Voor volwassenen in juli en augustus:
watersportbasis aan het strand met uitlenen
van paddleboards, kajaks en surfplanken
• Animatie: activiteiten overdag, tussen ca.
10/7-25/8: kinderclub (4-11 jaar, 5 halve dagen
per week), animatie voor jongeren (12-15 jaar)
• Comfort: eindschoonmaak
• Privéparking 1 plaats per woning

• Gratis wifi aan de receptie
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (open ca. 16/4-30/9, niet verwarmd
tussen 1/6-31/8). Petanque. Speeltuin
• Comfort: eindschoonmaak
• Privéparking 1 plaats per woning
LIGGING

In Oletta-St-Florent, aan de westkust van Corsica.
Het eiland dankt zijn bijnaam’ Ile de Beauté’ aan
zijn prachtige landschappen. Op 10 minuten met
de auto van de stranden van Saint Florent.

* 08/07-01/09 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
LIGGING
Ter plaatse: toeristenbelasting. Waarborg ca. € 300/
Het schilderachtige plaatsje Poggio-Mezzana ligt
woning. Bedlinnen zelf meebrengen of ca. € 10 tot
aan de oostkust van Corsica, 40 km ten zuiden van € 16/persoon/wissel. Badlinnen zelf meebrengen of
Bastia in het dorp L’Avillanella. Het uitgestrekte
ca. € 10/persoon/wissel. Kit bed- en badlinnen:
zandstrand is direct toegankelijk vanaf de residentie. ca. € 23/persoon/wissel. Keukenlinnen zelf meebrengen.
Onderhoudskit ca. € 6/kit. Tussentijdse schoonmaak
FACILITEITEN
ca. € 72/type 40, € 82/type 60, € 92/type 80.
Wasserette, huur tv. Diverse activiteiten mogelijk
Elektriciteit, water en verwarming inbegrepen.
zoals: wandelen, mountainbiken, paragliding,
Kinderset (bed, bad en stoel) ca. € 20/verblijf.
canyoning, avonturenparcours, via ferrata, quad
Huisdieren niet toegelaten.
ACCOMMODATIE

FACILITEITEN

Wasserette, huur tv. Vlakbij : hiken, mountainbiken, diepzeeduiken, paardrijden, paragliding, klimmen, canyoning
ACCOMMODATIE

Appartementen.
2 kamerappartement max. 4 pers., ca. 32m2
• terras • woonkamer met opklapbed 2 pers. en
slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer met
douche, toilet • airco • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolfoven • vaatwas (type 40)
3 kamerappartement max. 6 pers., ca. 42m2
• terras • woonkamer met slaapbank 2 pers. en
2 slaapkamers met bed 2 pers. • badkamer met
douche, toilet • airco • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolfoven • vaatwas (type 60)
4 kamerappartement max. 8 pers., ca. 61m2 • terras
• woonkamer met slaapbank 2 pers., 2 slaapkamers
met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers.
• badkamer met douche, toilet • airco • kitchenette,
elektrisch fornuis, microgolfoven • vaatwas (type 80)
* 08/04-07/07, 23/09-03/11 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
* 08/07-22/09 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting. Waarborg ca. € 300/
woning. Bedlinnen zelf meebrengen of ca. € 10 tot
€ 16/persoon/wissel. Badlinnen zelf meebrengen of
ca. € 10/persoon/wissel. Keukenlinnen zelf
meebrengen. Onderhoudskit ca. € 6/kit. Tussentijdse
schoonmaak ca. € 72/type 40, € 82/type 60, € 92/
type 80. Elektriciteit, water en verwarming inbegrepen.
Kinderset (bed, bad en stoel) ca. € 20/verblijf.
Huisdieren niet toegelaten.
Code 63761

Naast de appartementen met airco uitgevend op een terras en 2 buitenzwembaden, biedt residentie
Acqua Bella tal van sportactiviteiten aan zoals, paddle, kajakken en windsurfen op het strand. Je kan er
veel uitstapjes maken en deelnemen aan diverse activiteiten zoals: paragliding, wandelen, mountainbiken,
via ferrata, canyoning enz...

INBEGREPEN

INBEGREPEN

EXTRA INFORMATIE

€€€

EXTRA EARLY BOOKING

Geldig tussen 22/7-4/11:
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-22/7:
-30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(niet cumuleerbaar met andere promo’s).
• Geldig tussen 8/4-22/7 en 26/8-4/11:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING).

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 8/4-8/7
en 16/9-4/11.

Studio’s en appartementen.
studio met mezzanine max. 4 personen, ca. 31m2 Code 63759
• terras • woonkamer met slaapbank 1 pers. en
uitschuifbed 1 pers. en mezzanine met bed 2 pers.
• badkamer met bad of douche, toilet • airco
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven
• vaatwas (type 40)
2 kamerappartement met mezzanine max.
6 personen, ca. 46m2 • terras • woonkamer met
slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en mezzanine met 2x bed
EXTRA EARLY BOOKING
1 pers. • badkamer met bad of douche, toilet
• airco • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolf- Geldig tussen 15/7-4/11:
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
oven • vaatwas (type 60)
4 kamerappartement max. 8 personen, ca. 60m2 (cumuleerbaar met de andere promo’s).
• terras • woonkamer met slaapbank 1 pers. en
EARLY BOOKING
uitschuifbed 1 pers., 2 slaapkamers met bed
• Geldig tussen 8/4-15/7:
2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. • 2 bad- -30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
kamers met douche, 2x toilet • airco • kitchenette, (niet cumuleerbaar met de andere promo’s).
elektrisch fornuis, microgolfoven • vaatwas (type 80) • Geldig tussen 8/4-15/7 en 26/8-4/11:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
EXTRA INFORMATIE
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING).
* 08/04-07/07, 02/09-03/11 aankomst en vertrek
dagelijks met een verblijf van 7, 14, 21 of 28 nachten. KORTING 20%
Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 8/4-4/11.

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Savoie Mont Blanc | Frankrijk

RESIDENCE PRESTIGE ODALYS ISATIS

RESIDENCE PRESTIGE ODALYS FRONT DE NEIGE

CHAMONIX • 867 KM

PLAGNE - VILLAGE 2025 • 1.042 KM

GRATIS
WIFI

€€€

Deze residentie, met halfoverdekt zwembad en wellness, werd opgebouwd met stevige, authentieke
materialen zoals hout en steen, waardoor het geheel perfect opgaat in de prachtige bergomgeving. Op
1.000 m hoogte geniet je in residentie Isatis van uitstekend comfort, een adembenemend panorama op
bergtoppen die zelfs in de zomer besneeuwd zijn. Het lijkt wel een postkaart.

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd zwembad
(deels overdekt)
• Comfort: bed- en badlinnen (basisset).
Opgemaakte bedden bij aankomst. Eindschoonmaak
• Privéparking 1 plaats per woning
LIGGING

In Chamonix, aan de voet van de Mont Blanc en
nabij het golfterrein. Bushalte voor de residentie
met verbinding naar het centrum en naar de berglift
van Flégère. Dit gezellige dorp staat alom bekend
voor zijn authenticiteit, zijn bruisende sfeer en zijn
uitstekende levenskwaliteit, hoog in de bergen.
FACILITEITEN

Wasserette. Wellness en bubbelbad
ACCOMMODATIE

75 appartementen.
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 34m2
• balkon • woonkamer met slaapbank 2 pers. en
slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer met bad of
douche, apart toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolf/grill • waterkoker • koffiezetapparaat
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 40)
2 kamerappartement max. 5 personen, ca. 40m2
• balkon • woonkamer met slaapbank 1 pers. en
slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers.
• badkamer met bad, apart toilet • kitchenette,
elektrisch fornuis, microgolf/grill • waterkoker
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
(type 51)
3 kamerappartement max. 6 personen, ca. 56m2
• balkon • woonkamer met slaapbank 2 pers.,
slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met
2x bed 1 pers. • 2 badkamers: 1 met bad en 1 met
douche, apart toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolf/grill • waterkoker • koffiezetapparaat
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 61)
EXTRA INFORMATIE

* 06/05-07/07, 23/09-03/11 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
* 08/07-22/09 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,30/nacht/
persoon vanaf 18 jaar. Ecotaksca. € 0,20/nacht/persoon.
Waarborg ca. € 500/woning. Wissel bedlinnen ca.
€ 14/kit/wissel. Wissel badlinnen ca. € 10/kit/wissel.
Keukenlinnen zelf meebrengen. Onderhoudskit ca.
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GRATIS
WIFI

€

Prachtig geheel van chalets en kleine gebouwen in hout met gezellige, moderne en comfortabele
appartementen met wifi. Na de vele uren in de bergen zullen je vermoeide spieren genieten van het
baantjes trekken in het overdekte zwembad met bubbelbad van residentie Front de Neige. Hier ga je met
spijt in het hart weg.

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad
met bubbelbad
• Animatie: vanaf ca. 10/7: begeleide wandeling
(2x halve dag per verblijf, vanaf 5 jaar) en kinderclub (4-11 jaar, 5 halve dagen per week)
• Comfort: bed- en badlinnen (basisset).
Eindschoonmaak
LIGGING

Zoals de naam al aangeeft ligt deze residentie
direct op de pistes van Plagne-Village met een
panoramisch zicht op het skigebied. Winkels op
150 m.

slaapbank 2 pers., slaapkamer met 2x bed 1 pers.
en slaapkamer met bed 2 pers. • 2 badkamers:
FACILITEITEN
1 met bad en 1 met douche, apart toilet • kitchenette,
Wellness met dampbad, belevenisdouche, schoonheids- 4 elektrische kookplaten, microgolfoven • waterkoker
verzorgingen en massage. Wasserette. Lift
• koffiezetapparaat • vaatwas • tweede kitchenette
met 2 elektrische kookplaten • gratis wifi • tv
ACCOMMODATIE
(type 62)
144 appartementen.
studio max. 2 personen, ca. 22m2 • woonkamer
EXTRA INFORMATIE
met bed 2 pers. of slaapbank 2 pers. of 2x bed 1 pers. * 01/07-25/08 aankomst en vertrek zaterdag met
• badkamer met bad of douche, toilet • kitchenette, een minimumverblijf van 7 nachten.
elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,50/nacht/
• koffiezetapparaat • gratis wifi • tv (type 30)
persoon vanaf 18 jaar. Ecotaks ca. € 0,20/persoon/
2
appartement max. 4 personen, ca. 32m • woon- nacht. Waarborg ca. € 500/woning. Wissel bedlinnen
kamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met 2x ca. € 15/set. Wissel badlinnen ca. € 10/set. Keuken€ 6/kit. Tussentijdse schoonmaak ca. € 82/type 40
bed 1 pers. of bed 2 pers. • badkamer met bad of linnen zelf meebrengen. Onderhoudskit ca. € 6/kit.
en 51, ca. € 92/type 61. Elektriciteit, water en
douche, toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
Tussentijdse schoonmaak ca. € 75/type 30,
verwarming inbegrepen. Kinderbed ca. € 35/verblijf.
microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat
ca. € 82/type 40 en 60, ca. € 92/type 61 en 62.
Huisdieren ca. € 70/dier/verblijf.
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 40)
Water, elektriciteit, verwarming inbegrepen. Parking
appartement met extra cabine max. 6 personen, in de straat gratis. Overdekte privéparking
Code 60417
2
ca. 39m • woonkamer met slaapbank 2 pers.,
ca. € 55/week. Kinderset (bed, stoel en bad) ca.
slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en
€ 35/verblijf, op aanvraag. Huisdieren ca. € 70/dier/
cabine met stapelbed • badkamer met bad of douche, week.
apart toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat • vaat- Code 60926
EXTRA EARLY BOOKING
was • gratis wifi • tv (type 60)
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
appartement max. 6 personen Confort, ca. 55m2,
combinatie van types 30 en 40 communicerend
EARLY BOOKING
EXTRA EARLY BOOKING
• woonkamer met bed 2 pers. of 2x bed 1 pers. of
• Geldig tussen 6/5-8/7:
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
slaapbank 2 pers., woonkamer met slaapbank
-25% bij boeking van min. 7 nachten in type 40
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
2
pers.
en
slaapkamer
met
2x
bed
1
pers.
•
2x
baden 61 vóór 11/1 (niet cumuleerbaar met de
kamer
met
bad
of
douche,
apart
toilet
•
kitchenette,
EARLY BOOKING
andere promo’s).
elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker
Geldig tussen 1/7-15/7:
• Geldig tussen 6/5-8/7:
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 11/1
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3
(type
61)
(niet cumuleerbaar met de andere promo’s).
(cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING).
3 kamerappartement max. 6 personen Superieur,
KORTING 20%
KORTING 15%
2
ca. 54m , combinatie van types 30 en 40 communicerend Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 1/7-26/8.
Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 6/5-4/11
• balkon of terras • woonkamer met bed 2 pers. of
Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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