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BELLE DUNE
Fort-Mahon-Plage

FORT-MAHON-PLAGE

VILLAGE NORMANDY GARDEN
Branville

PORT-EN-BESSIN

LE GREEN BEACH

BRANVILLE

Port-en-Bessin

PARIS

NANTES

VILLAGE LE ROURET-EN-ARDÈCHE

PORT-BOURGENAY

Grospierres

LA ROCHELLE

LE DOMAINE DE BOURGENAY

POITIERS

Port-Bourgenay

VILLAGE PONT ROYAL-EN-PROVENCE
Mallemort/Pont-Royal

BORDEAUX

GROSPIERRES
MOLIETS-PLAGE

AVIGNON
TOULOUSE

RÉSIDENCE LES PARCS DE GRIMAUD
Port-Grimaud

MALLEMORT/PONT ROYAL

NICE

PORT GRIMAUD
AGAY/CAP ÉSTEREL

VILLAGE MOLIETS
Moliets-Plage

VILLAGE CAP ESTÉREL
Agay/Cap Estérel
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Reserveer vóór 11 januari
Unieke vakantie met het hele gezin

Tot 40%

Maak je keuze uit onze selectie vakantiedomeinen en
residenties van Pierre & Vacances op prachtige locaties in
Frankrijk: Côte d’Azur, Provence, Atlantische kust of Ardèche.
Even weg dicht bij huis? We bieden mogelijkheden op jouw
maat in de baai van de Somme en in Normandië. Bij de meeste
parken kan je een toeslag halfpension bijboeken (onder
voorbehoud, contacteer je reisagent voor meer informatie).

Early Booking
korting
Wil je zeker zijn van een plaatsje in jouw favoriete residentie of
vakantiepark, wees er dan als de kippen bij en profiteer van de
interessante Early Booking korting. Boek vóór 11 januari 2023 een
verblijf van min. 4 nachten en krijg tot 40% korting!
(Bekijk de voorwaarden bij de accommodatie van je keuze)

Village Belle Dune

Résidence Le Green Beach Village Le Rouret-en-Ardèche Résidence Les Parcs de Grimaud

Fort-Mahon-Plage

Port-en-Bessin

Grospierres

Côte d’Azur

Pierre & Vacances Residences
Residenties met een brede waaier aan activiteiten en veel inbegrepen diensten. Ze nodigen uit om de prachtige regio waarin ze gelegen zijn
te ontdekken of om lekker uit te rusten aan het zwembad.
p. 5

61512

Pierre & Vacances Résidence Le Green Beach

Port-en-Bessin

Normandië

p. 8

61755

Pierre & Vacances Résidence Le Domaine de Bourgenay

Port-Bourgenay

Vendée

p. 14

62540

Pierre & Vacances Résidence Les Parcs de Grimaud

Port-Grimaud

Côte d’Azur

halfpension mogelijk*

Pierre & Vacances Villages
Uitgestrekte vakantieparken met alle voorzieningen van de de residenties en daarnaast ook animatie voor jong en oud, een zwemparadijs,
verschillende sportmogelijkheden en meestal kinderclubs op maat. Bij de meeste parken kan je een toeslag halfpension boeken.
p. 4

61459

Pierre & Vacances Village Belle Dune

Fort-Mahon-Plage

Baai van de Somme

halfpension mogelijk*

p. 6-7

61539

Pierre & Vacances Village Normandy Garden

Branville

Normandië

halfpension mogelijk*

p. 9

61924

Pierre & Vacances Village Moliets

Moliets-Plage

Landes

p. 10-11

62765

Pierre & Vacances Village Le Rouret-en-Ardèche

Grospierres

Ardèche

p. 12-13

62330

Pierre & Vacances Village Pont Royal-en-Provence

Mallemort/Pont-Royal

Provence

halfpension mogelijk*

p. 15

62580

Pierre & Vacances Village Cap Estérel

Agay/Cap Estérel

Côte d’Azur

halfpension mogelijk*

halfpension mogelijk*

* onder voorbehoud, contacteer je reisagent voor meer informatie

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

€€€€

€ 251 tot € 300

€€

€ 151 tot € 200

€€€€€

vanaf € 301

€€€

€ 201 tot € 250

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) | Frankrijk

PIERRE & VACANCES VILLAGE BELLE DUNE ★★★★
FORT-MAHON-PLAGE • 283 KM

FAMILY FUN

GRATIS
WIFI

€€€

In dit schitterende verkeersvrije vakantiedorp met ecolabel verblijf je in kleurrijke huisjes in Picardische stijl anno 1900 en een meer. Het centrale waterpark wordt momenteel vernieuwd maar Village Belle Dune blijft
een superleuk adres, niet ver over de grens!
microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis huis met 2 slaapkamers en cabine max. 8 pers. ca.
INBEGREPEN
MEER VAKANTIE
wifi • tv
60m2 • gemeubileerd terras • woonkamer met
• Gratis wifi
huis met 1 slaapkamer max. 5 pers. Quartier Maisons slaapbank 2 pers. of slaapbank 1 pers. en uitschuifbed Mits toeslag.
• Sport en ontspanning: sportvelden (voetbal,
1 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer Halfpension: ontbijtbuffet en 3 gangendiner.
de la Plage, ca. 30-33m2 • gemeubileerd terras
handbal, basket), petanque speelruimte voor de • woonkamer met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed met 2x bed 1 pers. en cabine met stapelbed • 2 badBabykit voor kinderen van 0-2 jaar (max. 15 kg),
allerkleinsten, speeltuin. Overdekt zwembad bij 1 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. en plooibed kamers: 1 met bad en 1 met douche, toilet • wijk Île met kinderplooibed (zonder matras), kinderstoel
de huizen van ‘Quartier des Maisons de la Plage 1 pers. • badkamer met bad, toilet • wijk ‘Maisons
aux Oiseaux, Les Eaux Vives of Le Grand Lac (type 81) vanaf 6 maanden, verschoonkussen en wandel(enkel voor gasten gelogeerd in deze wijk (types de la plage’ op ca. 600m van het strand van Quend studio met cabine max. 4 pers. Quartier La Place, wagen.
50 en 62). Opmerking: de centraal gelegen Aquaclub en op 2 km van het centrum van Belle Dune (type 50) ca. 28m2 • gemeubileerd terras of balkon • woonOpgemaakte bedden bij aankomst te boeken
met golfslagbad, glijbanen, sauna, dampbad en huis met 2 slaapkamers max. 6 pers. Quartier Maisons kamer met slaapbank 2 pers. of 2x slaapbank 1 pers. voor alle personen vanaf 3 jaar in de woning.
snack is wegens renovatiewerken gesloten.
de la Plage, ca. 43m2 • gemeubileerd terras • woon- en cabine met stapelbed • badkamer met bad of
• Animatie: fitnessactiviteiten, interactieve
kamer met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., douche, toilet (type 40)
schattenjacht
slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed appartement max. 4 pers. ca. 35m2 • gemeubileerd
• Comfort: bedlinnen, badlinnen en schoonmaakset. 1 pers. • badkamer met bad, toilet • wijk ‘Maisons terras of balkon • woonkamer met slaapbank 2 pers.
Eindschoonmaak
de la plage’ op ca. 600m van het strand van Quend of 2x slaapbank 1 pers. en slaapkamer met 2x bed
• Privéparking: 1 parking per wijk, volgens
en op 2 km van het centrum van Belle Dune (type 62) 1 pers. • badkamer met bad of douche, apart toilet
beschikbaarheid
huis met 2 slaapkamers max. 6 pers. Vue Lac, ca. 43m2 in Quartier de la Place, in de Residenties Les
• gemeubileerd terras • woonkamer met slaapbank Argousiers, Les Fontaines (wijk Les Eaux Vives) of
LIGGING
2 pers. of slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., Le Bosquet (wijk Le Hameau) (type 42)
In de baai van de Somme, in Fort-Mahon-Plage. In slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed appartement max. 6 pers. ca. 45-52m2 • gemeubileerd EXTRA EARLY BOOKING
een beschermd duinengebied van ca. 250 ha, omgeven 1 pers. • badkamer met bad, toilet • beste plekken terras of balkon • woonkamer met slaapbank 2 pers. -10% bij boeking min. 4 nachten vóór 11/1 (niet
door naaldbomen en een 18 holesgolfterrein. Aan de in wijk Île aux Oiseaux, Les Eaux Vives of Le Grand of 2x slaapbank 1 pers., slaapkamer met bed 2 pers. geldig op de toeslagen, cumuleerbaar met de
rand van een meer. De zandstranden van Fort-Mahon Lac (type 63)
en slaapkamer met 2x bed 1 pers. of cabine met
andere promo’s).
en van Quend bevinden zich allebei op ca. 2 km
stapelbed • badkamer met bad en douche, toilet
huis met 2 slaapkamers max. 6 pers. ca. 43m2
(bereikbaar via een wandelpaadje tussen de duinen • gemeubileerd terras • woonkamer met slaapbank • in residentie Les Argousiers of in de wijk La Place EARLY BOOKING
• Geldig tussen 8/4-8/7:
of per fiets en tin juli-augustus met een gratis
2 pers. of slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., (type 60)
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 2/3.
toeristisch treintje). Winkels en diensten in Fortslaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed EXTRA INFORMATIE
• Geldig tussen 8/7-2/9:
Mahon-Plage (op ca. 1 km). Le Touquet - Paris-Plage 1 pers. • badkamer met bad, toilet • wijk Île aux
* 08/04-30/06, 02/09-20/10 aankomst en vertrek
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 31/3.
ligt op slechts 30 km.
Oiseaux, Les Eaux Vives of Le Hameau (type 64)
dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
• Geldig tussen 2/9-5/11:
huis met 2 slaapkamers en cabine max. 8 pers.
FACILITEITEN
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 30/6.
* 01/07-01/09, 21/10-04/11 aankomst en vertrek
2
Centrale wijk met bar, restaurant. Wasserij. Verhuur Vue Lac, ca. 60m • gemeubileerd terras • woonkamer dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
(Niet geldig op de toeslagen, cumuleerbaar met
van fietsen, tennis, boogschieten. Golf in de omgeving. met slaapbank 2 pers. of slaapbank 1 pers. en
de andere promos en ‘EXTRA EARLY BOOKING’.)
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/
uitschuifbed 1 pers., slaapkamer met bed 2 pers.
Ter plaatse te regelen, volgens beschikbaarheid in
persoon vanaf 18 jaar. Waarborg ca. € 200/woning.
KORTING 5%
de Franse schoolvakanties: kinderclubs (3-11 jaar) en slaapkamer met 2x bed 1 pers. en cabine met
Keukenlinnen: meebrengen. Water, elektriciteit en
Op een verblijf van min. 11 nachten binnen 8/4-5/11
stapelbed
•
2
badkamers:
1
met
bad
en
1
met
en Pass SpOt (12-17 jaar)
verwarming inbegrepen. Huisdieren ca. € 12/nacht, (niet geldig op de toeslagen).
douche, toilet • beste plaatsen in wijk Île aux
ca. € 75/week.
ACCOMMODATIE
KORTING 10%
Studio’s, appartementen en huizen verspreid over Oiseaux, Les Eaux Vives of Le Grand Lac (type 80)
Op een verblijf van min. 28 nachten binnen 8/4-5/11
Code 61459
diverse wijken met • kitchenette, elektrisch fornuis,
(niet geldig op de toeslagen).
Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Normandië | Frankrijk

PIERRE & VACANCES RÉSIDENCE LE GREEN BEACH ★★★★
PORT-EN-BESSIN • 514 KM
GRATIS
WIFI

€€€

Deze residentie met twee zwembaden, overdekt en in openlucht alnaargelang het seizoen, ligt midden in
het prestigieuze golfterrein van Omaha Beach en harmonieert perfect met het omringende Normandische
landschap. Een centrale ligging voor geschiedenisfanaten die talrijke excursies kunnen maken in de sporen
van Opération Neptune of de slag van Normandië in juni 1944 met ondermeer Carentan-Ste-Mère-Eglise,
de stranden van Utah, Omaha, Gold, Juno en Sword, Arromanches, Bénouville en de ‘Pegasus Bridge,
enz... Een druk programma vol ontdekkingen staat je te wachten.
huis met 1 slaapkamer max. 5 personen ca. 41m2
INBEGREPEN
• gemeubileerd terras • woonkamer met slaapbank
• Gratis wifi
2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. en bijstelbed
• Sport en ontspanning: verwarmd openlucht• badkamer met bad, toilet • kitchenette, elektrisch
zwembad (van mei tot september), overdekt
fornuis, microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat
zwembad, ligstoelen en parasols (volgens
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 52)
beschikbaarheid). Sauna, petanque, volleybal,
huis met 1 slaapkamer max. 5 personen Cheminée,
tafeltennis, speeltuin
ca. 41m2 • gemeubileerd terras • woonkamer met
• Comfort: bed-, bad- en keukenlinnen + schoon- slaapbank 2 pers. en 1 slaapkamer met 2x bed
maakset. Eindschoonmaak (behalve kitchenette 1 pers. en bijstelbed. • 1 badkamer met bad, toilet
en vaat)
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven
• Privéparking
• waterkoker • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis
wifi • tv (type 53)
LIGGING
2
In een park van ca. 7 hectare, op ca. 4 km van het huis met 2 slaapkamers max. 6 personen ca. 50m
•
gemeubileerd
terras
•
woonkamer
met
slaapbank
centrum en de haven van Port-en-Bessin, op ca. 8 km
van Bayeux en op ca. 9 km van het fijnzandstrand van 1 pers. en uitschuifbed 1 pers. en, 1 slaapkamer
Omaha Beach, tot op vandaag nog altijd één van de met 2x bed 1 pers. en 1 slaapkamer met bed 2 pers.
beroemde landingsstranden van de geallieerden in 1944. • badkamer met bad, toilet • kitchenette, elektrisch
fornuis, microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat
FACILITEITEN
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 60)
Receptie met uitleenservice, wasserij. Huur fietsen huis met 2 slaapkamers max. 6 personen Cheminée,
BIJZONDERHEID
ca. 55m2 • gemeubileerd terras • woonkamer met
Het golfterrein van Omaha Beach biedt twee
slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers. en
18 holesparcours
2 slaapkamers met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers.
• badkamer met bad of douche, toilet • kitchenette,
ACCOMMODATIE
elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker
Appartementen en huisjes.
2 kamerappartement max. 5 personen Duplex, ca. 40m2 • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
• gemeubileerd terras of balkon • woonkamer met (type 61)
2x slaapbank 1 pers. waarvan 1 met uitschuifbed 1 pers. EXTRA INFORMATIE
of slaapbak 2 pers. + uitschuifbed en slaapkamer met * 08/04-07/07, 02/09-20/10 aankomst en vertrek
2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • badkamer met bad dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
of douche, toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
* 08/07-01/09, 21/10-04/11 aankomst en vertrek
microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat
dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 51)

Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,70/nacht/
persoon vanaf 18 jaar, gratis indien jonger. Waarborg
ca. € 200/woning. Water, elektriciteit en verwarming
inbegrepen. Huisdieren ca. € 12/nacht, ca. € 75/week.
Beschrijving onder voorbehoud van wijzigingen na
brochurepublicatie.
Code 61512

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Babykit voor kinderen tot 3 jaar, met kinderplooibedje (zonder matras), kinderstoeltje vanaf
6 maanden, verschoonkussen en wandelwagentje.
Opgemaakte bedden bij aankomst te boeken
voor alle personen vanaf 3 jaar in de woning.

EXTRA EARLY BOOKING

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

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-8/7:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 2/3.
• Geldig tussen 9/7-2/9:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 31/3.
• Geldig tussen 2/9-5/11:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 30/6.
(Niet geldig op de toeslagen, cumuleerbaar met
de andere promo’s en ‘EXTRA EARLY BOOKING’.)

KORTING 5%

Op een verblijf van min. 11 nachten binnen 8/4-5/11
(niet geldig op de toeslagen).

KORTING 10%

Op een verblijf van min. 28 nachten binnen 8/4-5/11
(niet geldig op de toeslagen).

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

PIERRE & VACANCES VILLAGE NORMANDY GARDEN
BRANVILLE • 441 KM

FAMILY FUN

GRATIS
WIFI

€€

Verblijf in het hartje van het ‘Pays d’Auge’, bekend om zijn appelen, cider, calvados maar ook voor zijn
kazen als camembert, livarot en pont-L’évêque. Het aangename vakantiedorp Normandy Garden beschikt
over een schitterend aquapark, zowel binnen als buiten. Verblijf is mogelijk in recente appartementen of
in huisjes in Normandische stijl verdeeld over acht wijken.
fornuis, microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat
INBEGREPEN
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 40)
• Gratis wifi
appartement met extra cabine max. 6 pers. Quartier
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtdu Hameau Duplex, ca. 42m2 • gemeubileerd terras of
zwembad (ca. mei tot september), ligstoelen en balkon • woonkamer met 2x slaapbank 1 pers., slaapkamer
parasols (volgens beschikbaarheid), aquapark
met bed 2 pers. en cabine met stapelbed • badkamer
met openluchtgedeelte Le lagon (29°C) en
met bad of douche, toilet, apart toilet • kitchenette,
overdekt gedeelte ‘L’Amazone’ (opening onder
elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker • koffievoorbehoud) met kinderzwembad, tegenstroom, zetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv • (type 62)
hydromasserende jets, bubbelbad, sauna en
huis met 1 slaapkamer max. 5 pers. Rez de jardin,
dampbad. Voetbal, handbal, petanque, badminton, duplex, ca. 32m2 • gemeubileerd terras • woonkamer
basket, tafeltennis, minigolf, speelzone voor
met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer
kinderen en babies, speeltuin
met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers en plooibed 1 pers.
• Animatie: interactieve schattenjacht
• badkamer met bad, toilet • kitchenette, elektrisch
• Comfort: bedlinnen, badlinnen en schoonmaakset. fornuis, microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat
Eindschoonmaak
• vaatwas • gratis wifi • tv • (type 50)
• Privéparking volgens beschikbaarheid
huis met 1 slaapkamer max. 5 pers. Rez de jardin, huis met 3 slaapkamers max. 8 pers. Rez de jardin,
plain pied, ca. 38m2 • gemeubileerd terras • woon- plain pied, ca. 58m2 • gemeubileerd terras • woonkamer
LIGGING
kamer met slaapbank 2 pers. en plooimatras 1 pers.,
In een bebost, heuvelachtig domein van ca. 12 ha, op slaapkamer met 2x bed 1 pers. • badkamer met bad, met slaapbank 2 pers., 2 slaapkamers met 2x bed
ca. 500 m van het centrum van Branville. Supermarkt toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven 1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • 2 badkamers
waarvan 1 met bad en 1 met douche, toilet • kitchenette,
in Dozulé (op ca. 6 km) en fijnzandstrand van
• waterkoker • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker
Villers-sur-Mer op ca. 8 km. Breng ook een bezoekje wifi • tv (type 52)
aan Cabourg (op ca. 13 km) en Deauville (op ca. 17 km). huis met 2 slaapkamers max. 6 pers. Rez de jardin, • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv (type 81)
EXTRA INFORMATIE
Auto noodzakelijk.
duplex, ca. 43m2 • gemeubileerd terras • woonkamer
* 08/04-07/07, 02/09-20/10 aankomst en vertrek
FACILITEITEN
met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapdagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Restaurant bar, tafelvoetbal, tennis, boogschieten. kamer met 2x bed 1 pers. en slaapkamer met bed
* 08/07-01/09, 21/10-04/11 aankomst en vertrek
Ter plaatse te regelen: in de Franse schoolvakanties 2 pers. • badkamer met bad, toilet • kitchenette,
dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
(onder voorbehoud van wijzigingen): Club Enfants elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker
(3-11 jaar) en Pass SpOt (12-17 jaar). Het vakantiedorp • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv (type 64) Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,20/nacht/persoon
bestaat uit 8 autovrije wijken
huis met 2 slaapkamers max. 6 pers. Rez de jardin, vanaf 18 jaar. Waarborg ca. € 200/woning. Keukenplain
pied • gemeubileerd terras • woonkamer met linnen: meebrengen. Water, elektriciteit en verwarming
ACCOMMODATIE
inbegrepen. Huisdieren ca. € 12/nacht, ca. € 75/week.
slaapbank
2 pers., slaapkamer met 2x bed 1 pers.
Appartementen en huizen.
Beschrijving onder voorbehoud van wijzigingen na
appartement max. 4 pers. Quartier du Hameau, ca. 27m2 en slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer met
bad, toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, micro- brochurepublicatie.
• gemeubileerd terras of balkon • woonkamer met
opklapbed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. golfoven • waterkoker • koffiezetapparaat • vaatwas Code 61539
• badkamer met bad, toilet • kitchenette, elektrisch • gratis wifi • tv (type 65)
Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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EXTRA EARLY BOOKING

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

EARLY BOOKING

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: ontbijtbuffet en 3 gangendiner.
Babykit voor kinderen van 0-2 jaar (max. 15 kg),
met kinderplooibed (zonder matras), kinderstoel
vanaf 6 maanden, verschoonkussen en wandelwagen.
Opgemaakte bedden bij aankomst (e boeken
voor alle personen vanaf 3 jaar in de woning.

• Geldig tussen 8/4-8/7:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 2/3.
• Geldig tussen 8/7-2/9:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 31/3.
• Geldig tussen 2/9-5/11:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 30/6.
(Niet geldig op de toeslagen, cumuleeerbaar met
de andere promo’s en ‘EXTRA EARLY BOOKING’.)

KORTING 5%

Op een verblijf van min. 11 nachten binnen 8/4-5/11
(niet geldig op de toeslagen).

KORTING 10%

Op een verblijf van min. 28 nachten binnen 8/4-5/11
(niet geldig op de toeslagen).

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Vendée (Pays de la Loire) | Frankrijk

RESIDENCE PIERRE & VACANCES LE DOMAINE DE BOURGENAY
PORT-BOURGENAY • 775 KM

FAMILY FUN

GRATIS
WIFI

€€€

Het uitgestrekte Domaine de Bourgenay bestaat uit 5 wijken met pastelkleurige huisjes rondom een groot meer en residenties, ideaal voor een ontspannen
vakantie te midden van de natuur vlak bij Talmont-St-Hilaire. Een paradijs voor golfliefhebbers.

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: ca. 26/6-12/9 centrale
zwemzone in openlucht met kinderbad. De gasten van
de wijk Quartier Le Bocage en van de wijk Quartier
du Domaine du Moulin hebben ook toegang tot
een zwembad in hun wijk (Bocage ca. 15/6-15/9,
Moulin ca. 15/4-15/9). Sportterreinen, speeltuin
• Comfort: bedlinnen, badlinnen en schoonmaakset. Eindschoonmaak
• Grote privéparking volgens beschikbaarheid

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: ontbijtbuffet en 3 gangendiner
(bij min. 2 volbetalende personen, 1 kind
gratis).
Babykit voor kinderen van 0-2 jaar (max. 15 kg),
met kinderplooibed (zonder matras),
kinderstoel vanaf 6 maanden, verschoonkussen
en wandelwagen.
Opgemaakte bedden bij aankomst te boeken
voor alle personen vanaf 3 jaar in de woning.

LIGGING

Tussen een meer en een golfterrein, van de oceaan
gescheiden door een pijnbos. Op ca. 6 km van
Talmont-St-Hilaire. Het zandstrand van Veillon is te
bereiken via een wandelpad (ca. 1,5 km), met de
auto (ca. 2,2 km), met de fiets langs de kust. Winkels
aan de haven op ca. 500 m. Supermarkt op ca. 4 km.

EXTRA EARLY BOOKING

FACILITEITEN

Restaurant, bar, ijssalon, wasserette, huur fietsen.
Golfterrein in de omgeving

huis met 2 slaapkamers max. 6 personen Quartier
Domaine du Moulin, duplex, ca. 50m2
• gemeubileerd terras • woonkamer met slaapbank
ACCOMMODATIE
1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer met
Appartementen en huizen.
bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers.
appartement max. 4 personen ca. 26m2
• badkamer met bad, toilet • kitchenette,
• gemeubileerd terras • woonkamer met 2x
elektrisch fornuis, oven • koffiezetapparaat
slaapbank 1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers.
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 60)
• badkamer met bad, toilet • kitchenette,
huis met 2 slaapkamers max. 8 personen Quartier
elektrisch fornuis, oven • koffiezetapparaat
Domaine du Moulin, duplex, ca. 65-70m2
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 40)
huis met 1 slaapkamer max. 4 personen Quartier • gemeubileerd terras • woonkamer met slaapbank
1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer met
Domaine du Moulin, duplex, ca. 31-32m2
bed 2 pers., slaapkamer met 2x bed 1 pers. en
• gemeubileerd terras • woonkamer met 2 slaapcabine met stapelbed • 2 badkamers: 1 met bad
banken 1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers.
en 1 met douche, toilet • kitchenette, elektrisch
• badkamer met bad, toilet • kitchenette,
fornuis, oven • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis
elektrisch fornuis, oven • koffiezetapparaat
wifi • tv (type 80)
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 41)

EXTRA INFORMATIE

* 08/04-07/07, 02/09-04/11 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
* 08/07-01/09 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting. Waarborg ca.
€ 200/woning. Keukenlinnen: meebrengen. Water,
elektriciteit en verwarming inbegrepen. Huisdieren
ca. € 12/nacht, ca. € 75/week.
Beschrijving onder voorbehoud van wijzigingen na
brochurepublicatie
Code 61755

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

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-8/7:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 2/3.
• Geldig tussen 8/7-2/9:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 31/3.
• Geldig tussen 2/9-5/11:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 30/6.
(Niet geldig op de toeslagen, cumuleerbaar met
de andere promo’s en ‘EXTRA EARLY BOOKING’.)

KORTING 5%

Op een verblijf van min. 11 nachten binnen
8/4-5/11 (niet geldig op de toeslagen).

KORTING 10%

Op een verblijf van min. 28 nachten binnen
8/4-5/11 (niet geldig op de toeslagen).

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Landes (Nouvelle Aquitaine) | Frankrijk

PIERRE ET VACANCES VILLAGE MOLIETS ★★★
MOLIETS • 1.037 KM

FAMILY FUN

GRATIS
WIFI

€€€€€

Moliets is één van de beste surfplaatsen van Frankrijk. Het charmante autovrije Village Moliets ligt in de schaduw van een dennenbos aan de Côte d’Argent, in de zuidelijke Landes. Je vindt er tal van faciliteiten en
activiteiten voor jong en oud. Een bestemming die terecht bijzonder veel bijval geniet, elk seizoen opnieuw.
met bad, toilet • kitchenette • microgolfoven
• woonkamer met slaapbank 1 pers. en uitschuifINBEGREPEN
MEER VAKANTIE
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
bed 1 pers., 1 slaapkamer met 2x bed 1 pers. en
• Gratis wifi
(type 50)
1 slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer met bad Mits toeslag.
• Sport en ontspanning: 4 openluchtzwembaden appartement max. 5 personen Vue golf, ca. 35m2 of douche, apart toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, Babykit voor kinderen van 0-2 jaar (max. 15 kg),
(1 in elke wijk) waarvan 1 verwarmd en kinder- • gemeubileerd terras of balkon • woonkamer met microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis met kinderplooibed (zonder matras), kinderstoel
vanaf 6 maanden, verschoonkussen en wandelzwembaden. Sportterreinen (basket, voetbal),
wifi • tv (type 62)
1 slaapbank 2 pers. en slaapkamer met 3x bed
wagen.
petanque, tafeltennis, strandvolley, speeltuin
huis met 2 slaapkamers en cabine max.
1 pers. • badkamer met bad, toilet • kitchenette
• Animatie: fitnessactiviteiten, interactieve
Opgemaakte bedden bij aankomst te boeken
8 personen ca. 51m2 • gemeubileerd terras of
• microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas
schattenjacht
voor alle personen vanaf 3 jaar in de woning.
balkon • woonkamer met slaapbank 1 pers. en
• gratis wifi • tv (type 51)
• Comfort: bedlinnen, badlinnen en schoonappartement met extra cabine max. 6 personen uitschuifbed 1 pers., 1 slaapkamer met 2x bed
maakset. Eindschoonmaak
ca. 37m2 • gemeubileerd terras of balkon • woon- 1 pers. en 1 slaapkamer met bed 2 pers. en cabine
• Privéparking volgens beschikbaarheid
met stapelbed • 2 badkamers: 1 met bad en 1 met
kamer met 2x slaapbank 1 pers., slaapkamer met
douche, 2x toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
bed 2 pers. en cabine met stapelbed • badkamer
met bad, toilet • kitchenette • microgolfoven • kof- microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas
LIGGING
fiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv (type 60) • gratis wifi • tv (type 80)
In het groen, op 300 m van een 27-holesgolfterrein. appartement met extra cabine max. 7 personen huis met 2 slaapkamers en cabine max.
Het openbare strand, op ca. 1,5 km, is te voet
ca. 38m2 • gemeubileerd terras of balkon • woon- 8 personen Vue golf, ca. 51m2 • gemeubileerd
bereikbaar. Het centrum en de winkels van Moliets kamer met 2x slaapbank 1 pers. waarvan 1 met uit- terras of balkon • woonkamer met slaapbank
liggen op ca. 2 km. Een auto is noodzakelijk.
1 pers. en uitschuifbed 1 pers. OF 2x bed 1 pers.,
schuifbed 1 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en
cabine met stapelbed • badkamer met bad, toilet 1 slaapkamer met 2x bed 1 pers. en 1 slaapkamer
FACILITEITEN
EXTRA EARLY BOOKING
Hoofdgebouw met receptie. Wasserij. Bar, restaurant. • kitchenette • microgolfoven • koffiezetapparaat met bed 2 pers.. en cabine met stapelbed
-10% bij boeking min. 4 nachten vóór 11/1
•
2
badkamers:
1
met
bad
en
1
met
douche,
2x
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 70)
Biljart. In de omgeving: tennis, fietsverhuur, golf(niet geldig op de toeslagen, cumuleerbaar met
appartement met extra cabine max. 7 personen toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven de andere promo’s).
terreinen. Ter plaatse te regelen, volgens beschik2
baarheid: Club Bébé (3-35 maanden), in de Franse Vue golf, ca. 40m • gemeubileerd terras of balkon • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
EARLY BOOKING
(type 81)
• woonkamer met 2x slaapbank 1 pers. waarvan
schoolvakanties Club Enfants (3-11 jaar) en Pass
• Geldig tussen 8/4-8/7:
SpOt (12-17 jaar). Appartementen verspreid over 1 met uitschuifbed 1 pers., slaapkamer met bed
EXTRA INFORMATIE
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 2/3.
4 wijken en huizen aan de rand van het golfterrein 2 pers. en cabine met stapelbed • badkamer met
* 08/04-07/07, 09/09-04/11 aankomst en vertrek
• Geldig tussen 8/7-2/9:
bad,
toilet
•
kitchenette
•
microgolfoven
•
koffiedagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 31/3.
ACCOMMODATIE
zetapparaat
•
vaatwas
•
gratis
wifi
•
tv
(type
71)
* 08/07-08/09 aankomst en vertrek dagelijks met
• Geldig tussen 2/9-5/11:
Appartementen en huizen.
een minimumverblijf van 7 nachten.
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 30/6.
appartement max. 4 personen ca. 25m2 • gemeu- huis met2 2 slaapkamers max. 6 personen ca.
(Niet geldig op de toeslagen, cumuleerbaar met
bileerd terras of balkon • woonkamer met slaapbank 44-45m • gemeubileerd terras of balkon • woon- Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,54/nacht/
kamer met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed
persoon vanaf 18 jaar. Waarborg ca. € 200/woning. de andere promo’s en ‘EXTRA EARLY BOOKING’.)
2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. • badKeukenlinnen: meebrengen. Water, elektriciteit
kamer met bad, toilet • kitchenette • microgolfoven 1 pers., 1 slaapkamer met 2x bed 1 pers. en
KORTING 5%
1 slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer met
en verwarming inbegrepen. Huisdieren ca. € 12/
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
Op een verblijf van min. 11 nachten binnen
bad,
apart
toilet
•
kitchenette,
elektrisch
fornuis,
nacht, ca. € 75/week.
(type 40)
8/4-5/11 (niet geldig op de toeslagen).
microgolfoven
•
koffiezetapparaat
•
vaatwas
•
gratis
Beschrijving onder voorbehoud van wijzigingen na
appartement max. 5 personen ca. 26m2
KORTING 10%
wifi • tv (type 61)
brochurepublicatie.
• gemeubileerd terras of balkon • woonkamer met
Op een verblijf van min. 28 nachten binnen
huis met 2 slaapkamers max. 6 personen Vue
2x slaapbank 1 pers. waarvan 1 met uitschuifbed
2
8/4-5/11 (niet geldig op de toeslagen).
Code 61924
1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer golf, ca. 44-45m • gemeubileerd terras of balkon
Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Ardèche (Auvergne-Rhône-Alpes) | Frankrijk

PIERRE & VACANCES VILLAGE LE ROURET-EN-ARDÈCHE ★★★
GROSPIERRES • 933 KM

FAMILY FUN

GRATIS
WIFI

€€€€

Village Le Rouret-en-Ardèche is schitterend gelegen in de buurt van Grospierres tussen de Cevennen en de
Provence en biedt een verbluffend uitzicht op de uitlopers van de bergen van de Ardèche. Het vakantiedorp
bestaat uit drie wijken met huisjes en residenties opgetrokken in de stijl van de streek, omgeven door een
weelderige plantengroei. Belgische gasten houden terecht al jaren van deze populaire bestemming

INBEGREPEN

kinderboerderij, speeltuin, rollerspace (1400 m2)
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: waterparadijs (650 m2)
• Animatie: fitnessactiviteiten, interactieve
met wildwaterrivier en kinderzwembad. Openschattenjacht, bezoek aan het natuurreservaat
luchtzwembad (350 m2) en kinderzwembad in juli
vlakbij het vakantiedorp
en augustus. Berwarmd openluchtzwembad Piscine • Comfort: bedlinnen, badlinnen en schoonmaakset.
(70 m2 in quartier du Vallon (onafhankelijk van Pierre
Eindschoonmaak
et Vacances). Beachvolley, petanque, tafeltennis
• Privéparking volgens beschikbaarheid
LIGGING

Rustig, op een domein van 80 hectare. Het authentieke
dorpje Grospierres ligt op ca. 4 km en Ruoms op
ca. 10 km. Een auto is noodzakelijk. Niet aan te
raden voor mensen die minder goed te been zijn.
FACILITEITEN

Supermarktje, restaurant, wasserij, bowling, bioscoop.
Tennis, boogschieten, paardrijden. Oplaadpunt voor
elektrische auto’s (onafhankelijk van Pierre & Vacances).
Ter plaatse te regelen, volgens beschikbaarheid: in
de Franse schoolvakanties Babyclub (0-2 jaar, juliaugustus), Club Enfants (3-11 jaar) en Pass SpOt
(12-17 jaar). Vlakbij: sporten in snelstromend water
en huur fietsen
ACCOMMODATIE

Studio’s, appartementen en huizen.
studio met cabine max. 4 personen ca. 25-32m2
• balkon of terras • woonkamer met slaapbank
2 pers en uitschuifbed 1 pers. en cabine met bed
1 pers. • badkamer met bad of douche, toilet
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
(type 40)
appartement max. 4 personen ca. 34m2 • balkon
of terras • woonkamer met slaapbank 2 pers. en
slaapkamer met 2x bed 1 pers. • badkamer met

bad of douche, toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis
wifi • tv (type 41)
huis met 1 slaapkamer max. 5 personen ca. 35m2
• terras • woonkamer met slaapbank 2 pers. en
slaapkamer met 3x bed 1 pers. • badkamer met
bad, 2x toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis
wifi • tv (type 50)
huis met 1 slaapkamer max. 5 personen ca. 35m2
• groot terras • woonkamer met slaapbank 2 pers.
en slaapkamer met 3x bed 1 pers. • badkamer met
bad, 2x toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis
wifi • tv (type 51)
huis met 2 slaapkamers max. 6 personen ca.
39m2 • terras • 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, 2x toilet
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
(type 61)
huis met 2 slaapkamers max. 6 personen
ca. 39m2 • groot terras • 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,
2x toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi
• tv (type 62)
huis met 3 slaapkamers max. 8 personen ca.
53m2 • groot terras • woonkamer met 2x slaapbank 1 pers., slaapkamer met bed 2 pers., slaap–
kamer met 2x bed 1 pers. en slaapkamer met
stapelbed • 2 badkamers: 1 met bad en 1 met
douche, 2x toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas
• gratis wifi • tv (type 81)

EXTRA INFORMATIE

* 08/04-07/07, 02/09-04/11 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
* 08/07-01/09 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon
vanaf 18 jaar. Waarborg ca. € 200/woning.
Keukenlinnen: meebrengen. Water, elektriciteit en
verwarming inbegrepen. Huisdieren ca. € 12/nacht,
ca. € 75/week.
Beschrijving onder voorbehoud van wijzigingen na
brochurepublicatie.
Code 62765

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: ontbijtbuffet en 3 gangendiner.
Babykit voor kinderen van 0-2 jaar (max. 15 kg),
met kinderplooibed (zonder matras),
kinderstoel vanaf 6 maanden,
verschoonkussen en wandelwagen.
Opgemaakte bedden bij aankomst te
boeken voor alle personen vanaf 3 jaar in de
woning.

EXTRA EARLY BOOKING

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

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-8/7:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 2/3.
• Geldig tussen 8/7-2/9:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 31/3.
• Geldig tussen 2/9-5/11:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 30/6.
(Niet geldig op de toeslagen, cumuleerbaar met
de andere promo’s en ‘EXTRA EARLY BOOKING’.)

KORTING 5%

Op een verblijf van min. 11 nachten binnen
8/4-5/11 (niet geldig op de toeslagen).

KORTING 10%

Op een verblijf van min. 28 nachten binnen
8/4-5/11 (niet geldig op de toeslagen).
Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Provence | Frankrijk

PIERRE & VACANCES VILLAGE PONT-ROYAL-EN-PROVENCE
PONT-ROYAL • 992 KM

FAMILY FUN

GRATIS
WIFI

€€€€

Pont-Royal-en-Provence is waarschijnlijk een van de mooiste realisaties van Pierre & Vacances: een
autovrij vakantiedorp, respectvol ingeplant in de omgeving, met talrijke faciliteiten, sport, wateractiviteiten
en spelletjes voor het hele gezin. Pont-Royal is als bestemming een echte aanrader die al van in het begin
elk seizoen opnieuw weer massa’s volk trekt. Hoog tijd dus om deze plek te komen ontdekken!

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: waterpark verwarmd
met openluchtzwembad met golfslag, ploeterbad,
waterspelen, 2 glijbanen ‘Fantasy Racer’ (april
tot oktober), wildwaterrivier (juli-augustus),
verwarmd openluchtzwembad met kinderplonsbad (ca. 1/6-31/8). Basket, voetbal, petanque,
tafeltennis, beach volley, kinderboerderij,
speeltuin
• Animatie: fitness, interactieve schattenjacht
• Comfort: bedlinnen, badlinnen en schoonmaakset. Eindschoonmaak
Openluchtparking en overdekte parking
LIGGING

Tussen Aix-en-Provence en Avignon, in een 180 ha
groot autovrij domein. Het centrale gebouw ligt aan
de oevers van een 2 ha groot meer met verhuur
van miniatuurbootjes. Wandelwegen en mountainbikeroutes liggen vlakbij. Het centrum en de winkels
van Mallemort liggen op ca. 3 km. Auto noodzakelijk.

ACCOMMODATIE

Studio’s, appartementen en huizen.
studio met cabine max. 5 personen ca. 24-28m2
• gemeubileerd balkon • woonkamer met 2x
slaapbank 1 pers. waarvan 1 met uitschuifbed 1 pers.
en cabine met stapelbed • badkamer met bad, toilet
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv (type 50)
FACILITEITEN
appartement max. 4 pers. ca. 27m2 • gemeubileerd
Bar, restaurants, supermarktje, wasserij. Golfbalkon • woonkamer met slaapbank 2 pers. en
terreinen (stages), boogschieten, tennis (stages),
fietsen, segway, zwemlessen in juli en augustus. Ter slaapkamer met 2x bed 1 pers. • badkamer met
bad of douche, toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
plaatse te regelen Club Bébé (3-35 maanden), in
de Franse schoolvakanties Club Enfants (3-11 jaar) microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis
wifi • tv (type 40)
Pass SpOt (12-17 jaar). Verblijf in studio’s en
appartement max. 5 pers. ca. 30m2 • gemeubileerd
appartementen met zicht op het meer, het golfbalkon • woonkamer met 2x slaapbank 1 pers. waarvan
terrein of de heuvels en in Provençaalse huizen
1 met uitschuifbed 1 pers. en slaapkamer met bed
2 pers. • badkamer met bad of douche, toilet
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
(type 51)

appartement max. 5 pers. Quartier du Lac, ca.
30m2 • gemeubileerd balkon • woonkamer met 2x
slaapbank 1 pers. waarvan 1 met uitschuifbed
1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer
met bad of douche, toilet • kitchenette, elektrisch
fornuis, microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas
• gratis wifi • tv (type 61)
appartement met extra cabine max. 6 pers. ca.
37m2 • gemeubileerd balkon • woonkamer met
slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer
met bed 2 pers. en cabine met stapelbed • badkamer met bad of douche, toilet • kitchenette,
elektrisch fornuis, microgolfoven • koffiezetapparaat
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 60)
appartement met extra cabine max. 7 pers. ca.
38-42m2 • gemeubileerd balkon • woonkamer met
2x slaapbank 1 pers. waarvan 1 met uitschuifbed
1 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en cabine met
stapelbed • badkamer met bad en douche, toilet
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv (type 70)

appartement met extra cabine max. 7 pers.
Quartier du Lac, ca. 38-42m2 • gemeubileerd terras
of balkon • woonkamer met 2x slaapbank 1 pers.
waarvan 1 met uitschuifbed 1 pers., slaapkamer
met bed 2 pers. en cabine met stapelbed • badkamer met bad en douche, toilet • kitchenette,
elektrisch fornuis, microgolfoven • koffiezetapparaat
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 81)
appartement met extra cabine max. 8 pers.
ca. 62m2 • gemeubileerd balkon • woonkamer met
2x slaapbank 1 pers., 1 slaapkamer met 2x bed
1 pers., 1 slaapkamer met bed 2 pers. en cabine
met stapelbed • 2 badkamers waarvan 1 met bad
en en 1 met douche, toilet • kitchenette, elektrisch
fornuis, microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas
• gratis wifi • tv (type 80)
huis met 2 slaapkamers max. 6 personen Duplex
- Jardin - Quartier Taillades, ca. 57m2 • woonkamer
met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers.,
1 slaapkamer met 2x bed 1 pers. en 1 slaapkamer
met bed 2 pers. • badkamer met bad of douche,

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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13

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: ontbijtbuffet en 3 gangendiner.
Babykit voor kinderen van 0-2 jaar (max. 15 kg),
met kinderplooibed (zonder matras), kinderstoel
vanaf 6 maanden, verschoonkussen en
wandelwagen.
Opgemaakte bedden bij aankomst te
boeken voor alle personen vanaf 3 jaar in de
woning.
toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi
• tv (type 63)
huis met 2 slaapkamers en cabine max. 8 personen
Duplex, ca. 67m2 • woonkamer met slaapbank
1 pers. en uitschuifbed 1 pers., 1 slaapkamer met
2x bed 1 pers.,1 slaapkamer met bed 2 pers. en
1 slaaphoek met stapelbed • 2 badkamers: 1 met
bad en 1 met douche, toilet • kitchenette, elektrisch
fornuis, oven of microgolfoven • koffiezetapparaat
• vaatwas • gratis wifi • tv (type 83)
huis met 2 slaapkamers max. 8 personen Duplex
- Jardin - Quartier Taillades • woonkamer met
slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers, 1 slaapkamer
met 2x bed 1 pers., 1 slaapkamer met bed 2 pers.
en 1 slaaphoek met stapelbed • 2 badkamers:
1 met bad en 1 met douche, 2x toilet • kitchenette,
elektrisch fornuis, oven of microgolfoven
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
(type 82)

EXTRA INFORMATIE

* 08/04-07/07, 02/09-04/11 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
* 08/07-01/09 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,65/nacht/
persoon vanaf 18 jaar. Waarborg ca. € 200/woning.
Keukenlinnen: meebrengen. Water, elektriciteit en
verwarming inbegrepen. Huisdieren ca. € 12/nacht,
€ 75/week.
Beschrijving onder voorbehoud van wijzigingen na
brochurepublicatie.
Code 62330

EXTRA EARLY BOOKING

-10% bij boeking min. 4 nachten vóór 11/1
(niet geldig op de toeslagen, niet geldig in types
63/83/82, cumuleerbaar met de andere promo’s).

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-8/7:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 2/3.
• Geldig tussen 8/7-2/9:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 31/3.
• Geldig tussen 2/9-5/11:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 30/6.
(Niet geldig op de toeslagen, cumuleerbaar met
de andere promo’s en ‘EXTRA EARLY BOOKING’.)

KORTING 5%

Op een verblijf van min. 11 nachten binnen
8/4-5/11 (niet geldig op de toeslagen).

KORTING 10%

Op een verblijf van min. 28 nachten binnen
8/4-5/11 (niet geldig op de toeslagen).
Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Côte d'Azur | Frankrijk

PIERRE & VACANCES RÉSIDENCE LES PARCS DE GRIMAUD ★★★
PORT-GRIMAUD • 1.148 KM
GRATIS
WIFI

€€€€

Een autovrije residentie met een zuidelijke uitstraling, bestaande uit kleine Provençaalse gebouwen met
meer dan één troef om jong en oud aan te trekken. De nabijheid van het centrum van Port-Grimaud (een
echt klein Venetië aan de Middellandse Zee), winkels en zandstranden maken het een fijne thuishaven
voor een bezoek aan deze schilderachtige, levendige vakantieplaats die doorkruist wordt door vele kanalen.
appartement met extra cabine max. 6 personen
INBEGREPEN
ca. 35m2 • gemeubileerd terras of balkon • woon• Gratis wifi
kamer met 2x slaapbank 1 pers., slaapkamer met
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad
bed 2 pers. en cabine met stapelbed • badkamer
(april-oktober) met kinderplonsbad en zonnemet bad, toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
terras. Speeltuin
microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis
• Comfort: bedlinnen, badlinnen en schoonwifi • tv (type 70)
maakset. Eindschoonmaak
appartement met extra cabine max. 6 personen
• Privéparking 1 plaats per woning
Vue Mer • gemeubileerd terras of balkon • woonkamer met slaapbank 1 pers. en 1 persoonsopklapbed,
LIGGING
cabine met stapelbed en slaapkamer met bed
In de baai van St-Tropez, op een heuvelflank. In het 2 pers. • badkamer met bad, toilet • kitchenette,
16 hectare grote autovrije ‘Parc de Grimaud en op elektrisch fornuis, microgolfoven • koffiezet500 m van het zandstrand. Winkels in Port-Grimaud apparaat • vaatwas • gratis wifi • tv (type 71)
op ca. 2 km, hypermarkt op ca. 3 km. Ste-Maxime
EXTRA INFORMATIE
ligt op ca. 7 km en het schilderachtige St-Tropez op
* 08/04-07/07, 23/09-04/11 aankomst en vertrek
ca. 10 km.
dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
FACILITEITEN
* 08/07-28/07, 16/09-22/09 aankomst en vertrek
Verblijf in Provençaalse gebouwtjes met 2 tot
dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
3 verdiepingen. Golf in de omgeving.
* 29/07-15/09 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
ACCOMMODATIE
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,65/persoon/
Studio’s en appartementen
studio max. 4 personen ca. 20-25m2 • gemeubileerd nacht. Waarborg ca. € 200/woning. Water, elektriciteit
en verwarming inbegrepen. Huisdieren ca. € 12/
terras of balkon • woonkamer met 2x slaapbank
nacht, ca. € 75/week.
1 pers. en cabine met stapelbed • badkamer met
bad, toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, micro- Beschrijving onder voorbehoud van wijzigingen na
golfoven • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi brochurepublicatie.
• tv (type 50)
Code 62540
appartement max. 4 personen ca. 27m2
• gemeubileerd terras of balkon • woonkamer met
2x slaapbank 1 pers. en slaapkamer met bed
2 pers. • badkamer met bad, toilet • kitchenette,
elektrisch fornuis, microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv (type 51)

EXTRA EARLY BOOKING

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

EARLY BOOKING

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Babykit voor kinderen van 0-2 jaar (max. 15 kg),
met kinderplooibed (zonder matras), kinderstoel
vanaf 6 maanden, verschoonkussen en
wandelwagen.
Opgemaakte bedden bij aankomst te boeken
voor alle personen vanaf 3 jaar in de woning.

• Geldig tussen 8/4-8/7:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 2/3.
• Geldig tussen 8/7-2/9:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 31/3.
• Geldig tussen 2/9-5/11:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 30/6.
(Niet geldig op de toeslagen, cumuleerbaar met
de andere promo’s en ‘EXTRA EARLY BOOKING’.)

KORTING 5%

Op een verblijf van min. 11 nachten binnen
8/4-5/11 (niet geldig op de toeslagen).

KORTING 10%

Op een verblijf van min. 28 nachten binnen
8/4-5/11 (niet geldig op de toeslagen).

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

PIERRE & VACANCES VILLAGE CAP ESTÉREL
AGAY/CAP ESTEREL • 1.156 KM

FAMILY FUN

GRATIS
WIFI

Uitgestrekt en autovrij vakantiedomein, gelegen in Agay tussen de bossen van de Estérel en de zee.
Village Cap Estérel, verdeeld in 3 wijken, is een vakantieparadijs voor jong en oud met een eigen typisch
dorpscentrum, rond een uitgestrekte waterpartij. Al vele jaren een favoriete vakantieplek.
• kitchenette, elektrisch fornuis, oven of
INBEGREPEN
microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas
• Gratis wifi
• gratis wifi • tv (type 41)
• Sport en ontspanning: centraal in het
studio max. 4 personen ca. 24-28m2 • gemeubileerd
vakantiedorp: verwarmd openluchtzwembad
terras • woonkamer met slaapbank 1 pers. en
2
(380 m ) met strand van april tot oktober en
uitschuifbed 1 pers. en cabine met stapelbed
zwembad (1100 m2) met bubbelbad, glijbaan
• badkamer met bad, toilet • kitchenette,
en ploeterbadje van half mei tot half september elektrisch fornuis, oven of microgolfoven
(ligstoelen betalend). In de wijk Le Hameau:
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv
zwembad van 455 m2 met ploeterbadje van
(type 51)
april tot half september en 2 extra zwembaden appartement max. 4 personen ca. 28-30m2
waarvan 1 voor kinderen met glijbaan in juli en
• gemeubileerd terras, zeezicht • woonkamer met
augustus. Basket, voetbal, petanque,
slaapbank 1 pers. en opklapbed 1 pers. en slaaptafeltennis, speeltuin,
kamer met bed 2 pers. • badkamer met bad, toilet
• Animatie: fitness, interactieve schattenjacht
• kitchenette, elektrisch fornuis, oven of microgolf• Comfort: bedlinnen, badlinnen en schoonoven • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi
maakset. Eindschoonmaak.
• tv (type 53)
• Privéparking volgens beschikbaarheid
appartement max. 5 personen ca. 28-30m2
• gemeubileerd terras • woonkamer met slaapbank Ter plaatse: toeristenbelasting. Waarborg ca.
€ 200/woning. Keukenlinnen: meebrengen. Water,
LIGGING
1 pers. en uitschuifbed 1 pers. en opklapbed
Tussen Dramont en de baai van Agay, op 700 m
1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer elektriciteit en verwarming inbegrepen. Overdekte
parking ca. € 4/nacht en ca € 24/week. Huisdieren
van het zandstrand en op ca. 1,5 km van het
met bad, toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
keienstrand van Dramont, te bereiken met een
oven of microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas ca. € 12/nacht, ca. € 75/week.
Beschrijving onder voorbehoud van wijzigingen na
treintje of via een voetgangerstunnel. Het centrum • gratis wifi • tv (type 55)
brochurepublicatie.
van Agay ligt op ca. 3 km en dat van St-Raphaël op appartement max. 6 personen ca. 37-42m2
ca. 9 km.
• gemeubileerd terras, zeezicht • woonkamer met
slaapbank 1 pers. en opklapbed 1 pers., cabine met Code 62580
FACILITEITEN
stapelbed en slaapkamer met bed 2 pers.
Bar, restaurants, snackbar, ijssalon, wasserette,
• badkamer met bad, toilet • kitchenette, elektrisch MEER VAKANTIE
supermarktje. Tennis, paardrijden, wellness. Ter
Mits toeslag.
fornuis, oven of microgolfoven • koffiezetapparaat
plaatse te regelen, volgens beschikbaarheid,:Club
Halfpension: ontbijtbuffet en 3 gangendiner.
Bébé (3-35 maanden), in de Franse schoolvakanties • vaatwas • gratis wifi • tv (type 73)
Babykit voor kinderen van 0-2 jaar (max. 15 kg),
Club Enfants (3-11 jaar) en Pass SpOt (12-17 jaar) EXTRA INFORMATIE
met kinderplooibed (zonder matras),
* 08/04-23/06, 23/09-04/11 aankomst en vertrek
ACCOMMODATIE
kinderstoel vanaf 6 maanden, verschoondagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Studio’s en appartementen.
kussen en wandelwagen.
studio max. 4 personen ca. 24-28m2 • gemeubileerd * 24/06-30/06, 02/09-22/09 aankomst en vertrek
Opgemaakte bedden bij aankomst te
dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
terras, zeezicht • woonkamer met slaapbank
boeken voor alle personen vanaf 3 jaar in de
*
01/07-01/09
aankomst
en
vertrek
zaterdag
met
1 pers. en uitschuifbed 1 pers. en cabine met
woning.
een minimumverblijf van 7 nachten.
stapelbed • badkamer met bad, toilet
Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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EXTRA EARLY BOOKING

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

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-8/7:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 2/3.
• Geldig tussen 8/7-2/9:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 31/3.
• Geldig tussen 2/9-5/11:
-20% bij boeking min. 4 nachten vóór 30/6.
(Niet geldig op de toeslagen, cumuleerbaar met
de andere promo’s en ‘EXTRA EARLY BOOKING’)

KORTING 5%

Op een verblijf van min. 11 nachten binnen
8/4-5/11 (niet geldig op de toeslagen).

KORTING 10%

Op een verblijf van min. 28 nachten binnen
8/4-5/11 (niet geldig op de toeslagen).
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Echo. Echo.
Echo. Echo.

OOK VOOR DEZE VAKANTIES KUN JE BIJ ONS TERECHT
TUI Exotische Vakanties • TUI Vliegvakanties • VIP Selection • TUI Small & Friendly Vliegvakanties
TUI Vakanties Dichtbij • TUI Autovakanties • TUI Small & Friendly Autovakanties • TUI Luxe Autovakanties
• TUI Citytrips • TUI Tours
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