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SOWELL FAMILY PIGNADA PLAGE
Soustons-Plage, Landes

SOWELL HÔTELS MONT BLANC & SPA
Saint-Gervais-les-Bains, Savoie Mont Blanc

SOWELL HÔTELS LES CHEVALIERS
Carcassonne, Languedoc

SOWELL HÔTELS ARDÈCHE
Grospierres, Ardèche

SOWELL HÔTELS SAINT-TROPEZ

& SOWELL FAMILY PORT-GRIMAUD
Port-Grimaud, Côte d’Azur

SOWELL RÉSIDENCES LES CHÊNES VERTS
Saint-Raphaël, Côte d’Azur

SOWELL HÔTELS LE PARC & SPA
Briançon, Alpes du Sud

SOWELL FAMILY LES AMANDIERS

& SOWELL HÔTELS L’OLIVIER
Arles, Provence
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Sowell Family La Lauzière
Plagne Montalbert, Savoie Mont Blanc

Sowell Family Valfréjus
Valfréjus, Savoie Mont Blanc

Sowell Hôtels Le Pas-du-Loup
Isola 2000, Alpes du Sud

Sowell Family Les Bergers
Pra-Loup, Alpes du Sud

VERTS

€

€€

€€€

€€€€

€€€€€

SOWELL Family - het geluk van de kinderen is de rust van de ouders
Zwembaden, kinderclubs in juli en augustus en een verblijf in All-in. Ideaal voor een familievakantie zonder zorgen. 
(Raadpleeg de tekst van de accommodatie van je keuze om de aangeboden faciliteiten te kennen.)

p. 4 61913 Sowell Family Pignada Plage Soustons-Plage Landes (Nouvelle Aquitaine)

p. 7 62368 Sowell Family Les Amandiers Arles Provence

p. 8 62542 Sowell Family Port-Grimaud Port-Grimaud Côte d’Azur

p. 11 61370 Sowell Family Les Bergers Pra-Loup  Alpes du Sud

p. 13 61113 Sowell Family Valfréjus Valfréjus Savoie Mont Blanc

p. 14 60891 Sowell Family La Lauzière Plagne Montalbert Savoie Mont Blanc

SOWELL Hôtels – hotels met een persoonlijk interieur
Hotels met een persoonlijke toets en interieur, gelegen in een buitengewone omgeving. Met een uitstekende service, zwembaden 
voor een verkwikkende zomer of een zalig wellnesscenter en je verblijft in All-in. In sommige hotels is er een kinderclub in juli en augustus.
Ideaal voor een ontspannende vakantie. (Raadpleeg de tekst van de accommodatie van je keuze om de aangeboden faciliteiten te kennen.)

p. 5 62096 Sowell Hôtels Les Chevaliers Carcassonne    Languedoc (Occitanie)

p. 6 62764 Sowell Hôtels Ardèche (Domaine Le Rouret) Grospierres Ardèche (Auvergne-Rhône-Alpes)

p. 7 62368 Sowell Hôtels L’Olivier Arles Provence

p. 8 62542 Sowell Hôtels Saint-Tropez Port-Grimaud Côte d’Azur

p. 10 61384 Sowell Hôtels Le Pas-du-Loup Isola 2000 Alpes du Sud

p. 12 61314 Sowell Hôtels Le Parc & Spa Briançon Alpes du Sud 

p. 15 60311 Sowell Hôtels Mont Blanc & Spa Saint-Gervais-les-Bains Savoie Mont Blanc

SOWELL Résidences – vakantie op jouw ritme
Excellente appartementen voorzien van alle comfort op een groot domein met veel ruimte, een zwembad, talrijke sportieve 
activiteiten en een verblijf in All-in. Een perfecte mix voor een sportieve vakantie en om nieuwe horizonten te verkennen. 
(Raadpleeg de tekst van de accommodatie van je keuze om de aangeboden faciliteiten te kennen.)

p. 9 62564 Sowell Résidences Les Chênes Verts Saint-Raphaël Côte d’Azur

Topvakanties in de mooiste hoekjes 
van Frankrijk 
Hotels en residenties aan zee, in de bergen, op het platteland of in 
historische steden. Voor een ontspannende, sportieve of culturele 
vakantie vol ontdekkingen. Met het gezin, met zijn tweetjes of met 
een groep vrienden: SOWELL Hôtels & Résidences verwelkomen 
je voor een onvergetelijke vakantie in de allermooiste regio’s van 
Frankrijk.

All-in
Door de voordelige all-informule geniet je 
volop van je vakantie aan een vooraf gekend 
budget. Geniet van je maaltijden en je drankjes 
op een terras in de zon, aan de bar of in het 
restaurant van je hotel. 

• Maaltijden : ontbijt tot 13u met de 
mogelijkheid om een lunchpakket samen te 
stellen, snack, dinerbuffet
• Dranken: tussen 10u-22u:  sodas, siroop, 
fruitsap, bier, wijn en warme dranken. Tussen 
12u-13u30 en 18u30-22u: een selectie van 
alcoholische dranken

De all-in formule geldt in alle accommodaties, 
uitgezonderd Sowell Hôtels Les Chevaliers in 
Carcassonne.
(Ontdek wat inbegrepen is: raadpleeg de 
voorwaarden bij de accommodatie van je keuze 
onder het kopje All-in.)

Deze fl yer maakt integraal deel uit van de brochure TUI Autovakanties Zomer 2023 Frankrijk. Verantwoordelijke uitgever: TUI Belgium nv, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende

Wil je zeker zijn van een plaatsje in jouw favoriete hotel of residentie? 
Wees er dan als de kippen bij en profi teer van een Extra Early Booking-korting. 
Als je vóór 11 januari 2023 een verblijf boekt, dan kan je tot 37% korting 
krijgen!

(Bekijk de voorwaarden bij de accommodatie van je keuze)

Tot 37% 
Early Booking 

korting

Reserveer vóór 11 januari

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 kamer per nacht 
• in het goedkoopste kamertype met 2 personen
• in het minimale maaltijdregime.

€ 0 tot € 150

€ 151 tot € 200

€ 201 tot € 250

€ 251 tot € 300

vanaf € 301

PRIJS PER KAMER PER NACHT
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FAMILY FUN

SOWELL FAMILY PIGNADA PLAGE ★★★

SOUSTONS-PLAGE • 1.053 KM

€€€€€

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

Landes (Nouvelle Aquitaine) | Frankrijk

LIGGING
Aan het zeemeer van Port-d’Albret, op ca. 2 km van 
Vieux-Boucau-les-Bains en op ca. 3 km van Soustons-
Plage aan de oceaan. Het strand van het zeemeer 
op ca. 50 m. Een fietsroute van 50 km lang ligt vlakbij.

FACILITEITEN
Bar, restaurant. Wasserette. Lift. Tennisveld, fietsverhuur

KAMERTYPES
111 appartementen
2 kamerappartement 2-4 personen, ca. 30m2 • loggia 
• woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer 
met 2x bed 1 pers. • douche, apart toilet • kitchenette 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed 
mogelijk (type 20)
2 kamerappartement 4-6 personen, ca. 36m2 • loggia 
• woonkamer met slaapbank 2 pers., slaapkamer 
met 2x bed 1 pers. en alkoof met stapelbed • douche, 
apart toilet • kitchenette • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 21)
2 kamerappartement 5-6 personen, ca. 36m2 
• loggia • woonkamer met slaapbank 2 pers., 
slaapkamer met 2x bed 1 pers. en alkoof met 
 stapelbed • douche, apart toilet • kitchenette 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed 
mogelijk (type 22)

Sowell Family Pignada Plage is elk jaar opnieuw een topper dankzij de specifieke all-in formule met een 
lunchpakket dat je zelf mag samenstellen, de kinderkortingen en in het hoogseizoen de kinderclub. Wat is 
er beter voor een ontspannen verblijf tegen een schappelijk vakantiebudget?

ALL-IN
• Maaltijden: ontbijt tot 13u met de mogelijkheid 

om een lunchpakket samen te stellen, snack, 
dinerbuffet

• Dranken: tussen 10u-22u:  sodas, siroop, fruitsap, 
bier, wijn en warme dranken. Tussen 12u-13u30 
en 18u30-22u: een selectie van alcoholische dranken

• Gratis wifi
• Extra: bij een verblijf in type 20 of 21 met min. 

3 personen tussen 31/3-8/7 en 26/8-24/9: 

upgrade naar een type 22 (volgens beschikbaarheid 
ter plaatse)

• Sport en ontspanning: openluchtzwembad met 
ligstoelen en parasols. Tafeltennis, petanque 

• Animatie: tussen ca. 11/7-26/8: miniclub voor 4- tot 
8-jarigen (6 halve dagen, zondag-vrijdag)

• Comfort: bed- en badlinnen (basisset). 
 Eindschoonmaak

• Privéparking

EXTRA INFORMATIE
* 31/03-23/09 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting + inningskost ca. 
€ 2,07/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Waarborg ca. 
€ 300/woning. Keukenlinnen zelf meebrengen. 
Water, gas en elektriciteit inbegrepen. Kinderbed 
gratis, melden bij reservering. Huisdieren ca. € 10/
nacht, max. 1.

Code 61913

1 KIND GRATIS (0-11 JAAR)
In all-in (bij min. 2 volbetalende personen 
in type 20, bij min. 3 volbetalende personen 
in type 21/22)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinder-
kortingen.

2 KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
In all-in (bij min. 2 volbetalende personen in type 20, 
bij min. 3 volbetalende personen in type 21/22, 
geldig tussen 31/3-15/4 en 29/4-13/5 bij een verblijf 
van min. 7 nachten)

EXTRA EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 11/1.

EARLY BOOKING
• -25% bij boeking van min.14 nachten vóór 16/3.
• -20% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3.
• -20% bij boeking van min.14 nachten vóór 16/4.
• -15% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/3.
• -15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/4.
• -10% bij boeking  van min. 3 nachten vóór 16/4.
(Cumuleerbaar met de EXTRA EARLY BOOKING)

appartement voorbeeld

GRATIS
WIFI

FAMILY
ROOMSALL-IN
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€€

SOWELL HOTELS LES CHEVALIERS ★★★★

CARCASSONNE • 1.072 KM

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

Languedoc (Occitanie) | Frankrijk

LIGGING
Aangenaam en ideaal gelegen, op wandelafstand 
van de beroemde ommuurde middeleeuwse Cité 
van Carcassonne.

FACILITEITEN
Bar, restaurant ‘Le Troubadour’. Terras et tuin 
tegenover de Cité en aan de oever van de Aude. 
Lift. Fietsverhuur. De kamers zijn niet aan te raden 
voor rolstoelgebruikers

BIJZONDERHEID
Bij boeking van een verblijf van min. 4 nachten in 
halfpension vóór 1/6 geniet je volgende voordelen:
• per persoon en per verblijf een boottocht op het 
Canal du Midi (enkel van april t.e.m. oktober)
• 1x streekdiner (cassoulet) met 1/4 l wijn per persoon 
in plaats van het normale halfpensiondiner

KAMERTYPES
90 kamers.
kamer 2-3 personen, classic, ca. 17m2, zicht op 
binnenplein • bad, haardroger, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 20m2 • terras, 
zicht op tuin • bad, haardroger, toilet • airco 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 21)
kamer 2 personen, luxe, ca. 20m2 • terras, zicht 
op stad • bad, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• extra kinderbed mogelijk (type 22)

In het Sowell Hotels Les Chevaliers zal je ongetwijfeld graag vertoeven na vele uurtjes slenteren in de stad 
en na je ontdekkingstochten naar architectonische en culturele parels van het Pays des Cathares en het 
beroemde Canal du Midi. De comfortabele kamers met airconditioning, het restaurant ‘Le Troubadour’, het 
terras en de tuin aan de oever van de Aude en tegenover de Cité zijn het decor voor jouw ontspannen verblijf.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi

kamer 1-2 personen, classic (max. 1 volw.+1 kind 
t.e.m. 11 jaar), ca. 17m2 • bad, haardroger, toilet 
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 10)

EXTRA INFORMATIE
* 02/01-13/07, 16/07-22/12 aankomst en vertrek 
dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting + inningskost ca. 
€ 1,96/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Gemeentelijke 
ondergrondse parking op 50m, beperkt aantal 
plaatsen, via het hotel te reserveren: ca. € 15/24u 
tussen 1/4-31/10; ca. € 10/24u tussen 2/1- 31/3 en 
1/11-22/12. Kinderbed gratis, melden bij reservering. 
Huisdieren ca. € 10/nacht, max. 1/kamer.

Code 62096
MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner met tafelbediening 
of in buffetvorm.

GRATIS
WIFI

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
In kamer met ontbijt of halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinder-
kortingen.

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10): 
t.e.m. 11 jaar: gratis in kamer met ontbijt of 
halfpension

EXTRA EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 11/1 
(niet geldig op de toeslagen).

EARLY BOOKING
• -20% bij boeking van min. 4 nachten vóór 2/6.
• -15% bij boeking van min. 3 nachten vóór 2/6.
(Niet geldig op de toeslagen, cumuleerbaar met 
EXTRA EARLY BOOKING.)

kamervoorbeeld
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SOWELL HOTELS ARDÈCHE (DOMAINE LE ROURET) ★★★

GROSPIERRES • 933 KM

€€€€€

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

Ardèche (Auvergne-Rhône-Alpes) | Frankrijk

LIGGING
Midden in de natuur. Op een uitgestrekt 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
Bar met terras, restaurant. In juli en augustus, met 
een toeslag ter plaatse, volgens beschikbaarheid, 
vooraf reserveren; kinderclubs van 4 tot 17 jaar. 
Sauna et bubbelbad in de Spa. Op het vakantiedomein, 
ter plaatse te regelen: tennis, bowling, minigolf, 
paardrijden, boogschieten, huur fietsen, skatepark

KAMERTYPES
87 kamers.
kamer 2 personen, comfort, ca. 21m2 • bad, apart 
toilet • airco • kitchenette • microgolfoven 
• minikoelkast • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 3-4 personen, comfort, ca. 27m2 • slaapkamer 
met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en bed 1 pers. • bad, 
apart toilet • airco • kitchenette • microgolfoven 

Het Sowell Hotels Ardèche, gelegen op het vakantiedomein Village Le Rouret-en-Ardenne nabij Grospierres, 
tussen de Cevennen en de Provence, biedt een verbluffend uitzicht op de uitlopers van de bergen van de 
Ardèche. Dit hotel bestaat uit 2 afzonderlijke gebouwen die ongeveer 100 m uit elkaar liggen met zowel 
2 persoonskamers als familiekamers tot 6 personen, voorzien van airco, ligt in één van de wijken van 
vakantiedomein Le Rouret en biedt een all-informule aan met ‘s middags een lunchpakket dat je zelf mag 
samenstellen. Verder heb je toegang tot zeer veel sportfaciliteiten van het domein zoals de zwembaden, 
waarvan één met wildwaterrivier, de activiteiten (deels tegen betaling), speelterreinen en animatie. Kortom 
alles voor een geslaagd verblijf. Belgische gasten houden terecht al jaren van deze populaire bestemming.

ALL-IN
• Maaltijden: ontbijt tot 13u met de mogelijkheid 

om een lunchpakket samen te stellen, snack, 
dinerbuffet

• Dranken: tussen 10u-22u: sodas, siroop, fruitsap, 
bier, wijn en warme dranken. Tussen 12u-13u30 
en 18u30-22u: een selectie van alcoholische dranken

• Gratis wifi  
• Sport en ontspanning: op het vakantiedomein 

Le Rouret tussen ca 29/5-30/9: waterparadijs 

met verwarmd zwembad en wildwaterbaan 
(650 m2) en in juli en augustus: openlucht-
zwembad (350 m2). Bij het hotel: klein verwarmd, 
deels overdekt zwembad (70 m2). Sportterrein, 
petanque, speeltuin

• Animatie:  tussen ca. 10/7-26/8 activiteiten 
overdag en ‘s avonds, voor volwassenen 
 (maandag t.e.m. vrijdag)

• Privéparking

• minikoelkast • gratis wifi • tv • extra kinderbed 
mogelijk • bij bezetting door 4 personen alkoof 
met stapelbed i.p.v. bed 1 pers. (type 22)
kamer 2 personen, superior bergzicht, ca. 21m2 
• bad, apart toilet • airco • kitchenette • micro-
golfoven • minikoelkast • gratis wifi • tv (type 23)
kamer 3-4 personen, superior bergzicht, ca. 27m2 
• slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en 
bed 1 pers. • bad, apart toilet • airco • kitchenette 
• microgolfoven • minikoelkast • gratis wifi • tv 
• bij bezetting door 4 personen alkoof met stapelbed 
i.p.v. bed 1 pers. (type 25)
2 kamerappartement 5-6 personen, comfort, ca. 50m2 
• woonkamer met slaapbank 2 pers. of 2x slaapbank 
1 pers., alkoof met stapelbed en slaapkamer met 
2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • 2 badkamers met 
douche, apart toilet • airco • kitchenette, 4 elektrische 
kookplaten, microgolfoven • koffiezetapparaat 
• vaatwas • minikoelkast • gratis wifi • tv (type 26)
2 kamerappartement 5-6 personen, superior 
bergzicht, ca. 50m2 • woonkamer met slaapbank 
2 pers. of 2x slaapbank 1 pers., alkoof met stapelbed 

en slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. 
• badkamer met douche, badkamer met bad, apart 
toilet • airco • kitchenette, 4 elektrische kookplaten, 
microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas 
• minikoelkast • gratis wifi • tv (type 27)
kamer 1-2 personen, comfort (max. 1volw.+1kind 
t.e.m. 11 jaar), ca. 21m2 • bad, apart toilet • airco 
• kitchenette • microgolfoven • minikoelkast • gratis 
wifi • tv (type 10)

EXTRA INFORMATIE
* 31/03-04/11 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting (tarief ter plaatse) 
+ inningskost ca. € 0,42/nacht/persoon vanaf 
18 jaar. Kinderset (bed, stoel, badje) gratis op aanvraag. 
Huisdieren ca. € 10/nacht, max. 1/kamer.

Code 62764

1 KIND GRATIS (0-11 JAAR)
In all-in (bij min. 2 volbetalende personen 
in type 22/25, bij min. 3 volbetalende personen 
in type 26/27)

2 KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
In all-in (bij min. 2 volbetalende personen 
in type 22/25, bij min. 3 volbetalende personen 
in type 26/27, geldig tussen 31/3-15/4 en 6/5-13/5 
bij een verblijf van min. 7 nachten)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinder-
kortingen.

EXTRA EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 11/1.

EARLY BOOKING
• -30% bij boeking van min. 14 nachten vóór 16/3.
• -25% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3.
• -25% bij boeking van min. 14 nachten vóór 16/4.
• -20% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/4.
• -15% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/3.
• -10% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/4.
(Cumuleerbaar met de EXTRA EARLY BOOKING)

GRATIS
WIFI

FAMILY
ROOMSALL-IN

kamervoorbeeldappartement voorbeeld
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€€€€FAMILY FUN

SOWELL HOTELS L’OLIVIER & SOWELL FAMILY LES AMANDIERS ★★★★

ARLES • 1.009 KM

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

Provence | Frankrijk

LIGGING
Midden in het uitgestrekte Village Camarguais. Sowell 
Hotels L’Olivier en Sowell Family Les Amandiers 
zijn gevestigd in een groen domein van 35 hactare 
verdeeld in verschillende wijken. De aangename en 
beroemde stad Arles ligt op ca. 4 km.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, terras, tuin. Geen lift (2 verdiepingen). 
Indoortennis, squash, fitness, sauna, massage, 
 verhuur fietsen. Minigolf. Paardrijden (uitgebaat 
door derden). Types 20, 21, 22 en 10 bevinden zich 
in een bijgebouw op ca. 50 tot 100 m van het 
hoofdgebouw. Types 23, 24, 25 en 26 bevinden zicht 
dicht bij de gemeenschappelijke ruimtes (bed- en 
badlinnen beschikbaar, bedden niet opgemaakt bij 
aankomst, geen tussentijdse schoonmaak, wel 
eindschoonmaak)

KAMERTYPES
41 kamers.
kamer 2 personen, comfort L’Olivier, ca. 22m2 
• balkon of terras • slaapkamer met 2x bed 1 pers. 
of bed 2 pers. • douche, toilet • airco • minikoelkast 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed 
mogelijk (type 20)
kamer 3 personen, comfort L’Olivier, ca. 24m2 
• balkon of terras • slaapkamer met 2x bed 1 pers. 
of bed 2 pers. en alkoof met bed 1 pers. • douche, 

SOWELL HÔTELS L’Olivier en SOWELL Family Les Amandiers heten u welkom op een groot bosrijk domein van 35 hectare, Le Village Camarguais. De appartementen 
van SOWELL Family Les Amandiers liggen in het hart van het dorp. De kamers van SOWELL HÔTELS L’Olivier liggen op ongeveer 100 meter van het centrum 
van het dorp. Beide hebben een onlangs gerenoveerd zwembad en restaurant.Welke accommodatie u ook kiest voor uw verblijf, is er de animatie voor jong en 
oud in hoogseizoen, de mooie kinderkortingen en de speciale all-inclusive formule met lunchpakketten die je zelf mag samenstellen, ideaal als je je vakantiebudget 
onder controle wil houden. Boek deze bestemming en beleef volop de natuur en de cultuur van de Provence.

ALL-IN
• Maaltijden: ontbijt tot 13u met de mogelijkheid om 

een lunchpakket samen te stellen, snack, dinerbuffet
• Dranken: tussen 10u-22u:  sodas, siroop, fruitsap, 

bier, wijn en warme dranken. Tussen 12u-13u30 
en 18u30-22u: een selectie van alcoholische 
dranken

• Gratis wifi 
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad met 

drie bassins, zonneterras met ligstoelen, multi-
sportterrein, outdoortennis, beachvolley, speeltuin

• Animatie: tussen 8/7-26/8 van maandag t.e.m. 
vrijdag. Drie miniclubs volgens leeftijd (van 4 tot 

13 jaar) met themadagen rond sport, muziek, 
cinema, natuur. Voor tieners (14-17 jaar) artistieke 
en sportieve activiteiten. Voor volwassenen animatie 
tijdens de dag (o.a. gym, sporttoernooien) en 
‘s avonds (thema-avonden, aperitiefspelen...)

• Privéparking

toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 21)
kamer 4 personen, comfort L’Olivier, ca. 22m2 
• balkon of terras • slaapkamer met 2x bed 1 pers. 
of bed 2 pers. en alkoof met stapelbed of 2x bed 
1 pers. • douche, toilet • airco • minikoelkast 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
appartementskamer met 1 slaapkamer 3 personen, 
confort Amandiers, ca. 35m2 • woonkamer met 
2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en alkoof met bed 
1 pers. • bad, toilet • airco • kitchenette • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
appartementskamer met 1 slaapkamer 4 personen, 
confort Amandiers, ca. 35m2 • woonkamer met 2x 
bed 1 pers. of bed 2 pers. en alkoof met stapelbed 
• bad, toilet • airco • kitchenette • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 24)
appartementskamer met 1 slaapkamer 3 personen, 
superieur Amandiers, ca. 35m2 • terras • woonkamer 
met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en alkoof met bed 
1 pers. • bad, toilet • airco • kitchenette • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 25)
appartementskamer met 1 slaapkamer 4 personen, 
superieur Amandiers, ca. 35m2 • terras • woonkamer 
met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en alkoof met 
stapelbed • bad, toilet • airco • kitchenette • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 26)

kamer 1-2 personen, comfort L’Olivier (max. 1 volw. 
+1 kind t.e.m. 11 jaar), ca. 22m2 • balkon of terras 
• slaapkamer met bed 1 pers. • douche, toilet 
• airco • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

EXTRA INFORMATIE
* 31/03-04/11 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting + inningskost ca. 
€ 7,02/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Kinderbed gratis. 
Huisdieren max. 1 toegelaten, ca. € 10/nacht.

Code 62368

1 KIND GRATIS (0-11 JAAR)
In all-in
Raadpleeg je reisagent voor andere kinder-
kortingen.

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10): 
t.e.m. 11 jaar: gratis in all-in (geldig tussen 
 31/3-1/7 en 2/9-5/11)

EXTRA EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 11/1.

EARLY BOOKING
• -30% bij boeking min. 14 nachten vóór 16/3.
• -25% bij boeking min. 7 nachten vóór 16/3.
• -25% bij boeking min. 14 nachten vóór 16/4.
• -20% bij boeking min. 7 nachten vóór 16/4.
• -15% bij boeking min. 3 nachten vóór 16/3.
• -10% bij boeking min. 3 nachten vóór 16/4.
(Cumuleerbaar met de EXTRA EARLY BOOKING)

kamervoorbeeld

GRATIS
WIFI

FAMILY
ROOMSALL-IN

appartement voorbeeld
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SOWELL HOTELS SAINT-TROPEZ & SOWELL FAMILY PORT-GRIMAUD ★★★★

PORT-GRIMAUD • 1.135 KM

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

Côte d'Azur | Frankrijk

LIGGING
Op ca. 2 km van het centrum van Port-Grimaud, in een 
groen park van 4 hectare, vlak bij de Golfe de St-Tropez. 
Het zandstrand Tamaris ligt op ca. 500 m van het 
hotel, er is een kustbaan over te steken. Op ca. 7 km 
van Sainte-Maxime en ca. 10 km van Saint-Tropez.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, terras. Lift. Tennis, fietsverhuur 
(+ helmen). De appartementen (type 27) liggen op 
ca. 100 m van het hotel (bed- en badlinnen 
beschikbaar, bedden niet opgemaakt bij aankomst, 
geen dagelijkse schoonmaak, wel eindschoonmaak)

KAMERTYPES
80 kamers en appartementen. Indien er kamers 
beschikbaar zijn in het hotel, verblijven klanten die 
type 27 geboekt hebben in 1 of 2 kamers in het 
hotel zonder toeslag.
2 kamerappartement 2-4 personen, ca. 25m2 • balkon 
of terras, bijgebouw Sowell Family (op ca. 100 m, 
geen hotelservice) • woonkamer met 2x slaapbank 
1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • bad, haardroger, 
apart toilet • airco • kitchenette, elektrisch fornuis, 
microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis 

Sowell Hotels Saint-Tropez ligt niet ver van Port-Grimaud en biedt naast comfortabele kamers ook een 
speciale all-in formule met een lunchpakket dat je zelf mag klaarmaken. Dit alles voor een beheerst budget. 
Het kamertype 27 Sowell Family Port-Grimaud (zonder hotelservice) bevindt zich in een recent gebouw 
op nauwelijks 100 m van het domein. In de omgeving kan je leuke uitstappen maken. Deze moet je alvast 
op je agenda zetten: St-Tropez, met zijn smalle straatjes, zijn Place du Lys en zijn mythische haven, de 
hooggelegen dorpen Cogolin en Grimaud, Port-Grimaud en zijn kanalen, Ste-Maxime, de wijngaarden 
van het achterland en de Gorges du Verdon.

ALL-IN
• Maaltijden: ontbijt tot 13u met de mogelijkheid 

om een lunchpakket samen te stellen, snack, 
dinerbuffet

• Dranken: tussen 10u-22u:  sodas, siroop, fruitsap, 
bier, wijn en warme dranken. Tussen 12u-13u30 
en 18u30-22u: een selectie van alcoholische 
dranken

• Gratis wifi  
• Extra: bij boeking vóór 1/8 van een verblijf in 

type 21 binnen 7/10-21/10: upgrade naar een 
type 24 (volgens beschikbaarheid ter plaatse)

• Sport en ontspanning: openluchtzwembad 
met ligstoelen

• Privéparking

wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk 
• schuifdeur tussen woon- en slaapkamer (type 27)
kamer 2 personen • balkon of terras • douche, 
haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed 
mogelijk (type 21)
kamer 3 personen • balkon of terras • douche, 
haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed 
mogelijk (type 22)
kamer 4 personen • balkon of terras • alkoof met 
stapelbed • douche, haardroger, toilet • airco • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 23)
kamer 2 personen, superior • balkon of terras 
• douche, haardroger, toilet • airco • thee- en 
 koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• groter of beter zicht dan type 21 (type 24)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind 3 t.e.m. 
17 jaar) • balkon of terras • douche, haardroger, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

EXTRA INFORMATIE
* 31/03-20/10 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 1 nacht.
* 21/10-04/11 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 7 nachten.
Verblijf in type 27 (A287):
* 31/03-07/07 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 1 nacht.
* 08/07-25/08 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 5 nachten.
* 26/08-20/10 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 1 nacht.
* 21/10-04/11 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting (tarief ter plaatse) 
+ inningskost ca. € 0,42 /nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht, max. 1.

Code 62542

1 KIND GRATIS (0-11 JAAR)
In all-in

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
In all-in (geldig tussen 31/3-15/4 en 21/10-5/11 
bij een verblijf van min. 7 nachten)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinder-
kortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type 21/24): 
van 3 t.e.m. 17 jaar: -25% in all-in (geldig tussen 
31/3-8/7 en 26/8-5/11)

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10): 
van 3 t.e.m. 17 jaar: gratis in all-in (geldig tussen 
31/3-24/6 en 2/9-5/11)

EXTRA EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 11/1.

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 31/3-5/11: 
-30% bij boeking van min. 14 nachten vóór 16/3.
• Geldig tussen 31/3-5/11: 
-25% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3.
• Geldig tussen 31/3-5/11:
 -25% bij boeking van min. 14 nachten vóór 16/4.
• Geldig tussen 31/3-5/11: 
-20% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/3.
• Geldig tussen 31/3-5/11: 
-20% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/4.
• Geldig tussen 31/3-5/11: 
-15% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/4.
• Geldig tussen 30/9-21/10: 
-15% bij boeking van min. 4 nachten vóór 1/8.
(Cumuleerbaar met de EXTRA EARLY BOOKING.)

kamervoorbeeld

GRATIS
WIFI

FAMILY
ROOMSALL-IN

appartement voorbeeld
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SOWELL RÉSIDENCES LES CHÊNES VERTS ★★★

ST-RAPHAËL • 1.146 KM

Plage de Boulouris

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

Côte d'Azur | Frankrijk

LIGGING
Op de Corniche d’Or, in de richting van Agay en de 
landingsstranden. St-Raphaël ligt op 5 km. Via een 
kleine ondergrondse doorgang bereik je veilig en 
direct het strand van Boulouris.

FACILITEITEN
Restaurant, bar met terras, lift. Wasserette

KAMERTYPES
116 studio’s en appartementskamers.
studio 2-3 personen Classique, ca. 31m2 • balkon 
of terras • woonkamer met slaapbank 1 pers. en 
alkoof met 2x bed 1 pers. • bad of douche, apart 
toilet • airco • kitchenette • vaatwas • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk 
(type 20)
appartementskamer met 1 slaapkamer 4 personen 
Classique, ca. 35m2 • balkon of terras • woonkamer 
met 2x slaapbank 1 pers. en slaapkamer met 2x bed 
1 pers. • bad of douche, toilet • airco • kitchenette 
• vaatwas • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra 
kinderbed mogelijk (type 21)
studio 2-3 personen Confort, ca. 31m2 • balkon of 
terras • woonkamer met slaapbank 1 pers. en alkoof 
met 2x bed 1 pers. • bad of douche, toilet • airco 
• kitchenette • broodrooster • vaatwas • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 23)

Het drie hectare grote domein Sowell Residences Les Chênes Verts bestaat uit kleine gebouwen met 
appartementen op de begane grond of op de verdieping. De 2 zwembaden, de speciale all-in formule met 
lunchpakket dat je zelf mag samenstellen, de kinderkortingen en, in het seizoen, de animatie en kinderclubs 
maken jouw verblijf ongetwijfeld tot een succes.

ALL-IN
• Maaltijden: ontbijt tot 13u met de mogelijkheid 

om een lunchpakket samen te stellen, snack, 
dinerbuffet

• Dranken: tussen 10u-22u: sodas, siroop, fruitsap, 
bier, wijn en warme dranken. Tussen 12u-13u30 
en 18u30-22u: een selectie van alcoholische dranken

• Gratis wifi  

• Sport en ontspanning: 2 verwarmd openlucht-
zwembaden met ligstoelen, petanque, speeltuin 
en multisportterrein

• Animatie: tussen ca. 10/7-25/8: kinderclub 
(4-8 jaar), 6 halve dagen, van zondag tot vrijdag

• Comfort: bed- en badlinnen (basiset). Eind-
schoonmaak

appartementskamer met 1 slaapkamer 4 personen 
Confort, ca. 35m2 • balkon of terras • woonkamer 
met 2x slaapbank 1 pers. en slaapkamer met 2x bed 
1 pers. • bad of douche, toilet • airco • kitchenette 
• vaatwas • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra 
kinderbed mogelijk (type 24)

EXTRA INFORMATIE
* 31/03-04/11 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting + inningskost ca. 
€ 1,82/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Privéparking ca. 
€ 10/24u. Kinderbed gratis, melden bij reservering. 
Huisdieren ca. € 10/nacht, max. 1.

Code 62564
KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
In all-in (bij min. 2 volbetalende personen 
in type 20/23, bij min. 3 volbetalende personen 
in type 21/24)

EXTRA EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 11/1.

EARLY BOOKING
• -30% bij boeking van min.14 nachten vóór 16/3.
• -25% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3.
• -25% bij boeking van min.14 nachten vóór 16/4.
• -20% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/3.
• -20% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/4.
• -15% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/4.
(Cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING.)

GRATIS
WIFI

FAMILY
ROOMSALL-IN
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€€FAMILY FUN

SOWELL HOTELS LE PAS-DU-LOUP ★★★

ISOLA 2000 • 1.258 KM

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

Alpes du Sud | Frankrijk

 

 

LIGGING
In het centrum van Isola 2000, op ca. 100 m van 
het gemeentelijk openluchtzwembad. Te midden 
een overweldigende natuurpracht en op ca. 100 km 
van de prachtige Cote d’Azur.

FACILITEITEN
Restaurant, zonneterras, bar, salon. Lift. Biljart. De 
studio’s en appartementen (types 30 en 50) liggen 
op ca. 100 m van het hotel (bed- en badlinnen 
beschikbaar, bedden niet opgemaakt bij aankomst, 
geen tussentijdse schoonmaak, wel eindschoonmaak)

KAMERTYPES
116 kamers. Indien er kamers beschikbaar zijn in het 
hotel, verblijven klanten die type 30 of 50 geboekt 
hebben in 1 of 2 kamers in het hotel zonder toeslag.
studio 2-3 pers. (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 14 jaar), 
bijgebouw • woonkamer met 2x bed 1 pers. of stapel-
bed en woonkamer met opklapbed 1 pers. • bad, 
toilet • gratis wifi • tv (type 30)
2 kamerappartement 4-5 pers. (max. 3 volw. + 
2 kinderen t.e.m. 14 jaar), bijgebouw • inkom met 
2x bed 1 pers. of stapelbed, woonkamer met slaap-
bank 2 pers. of uitschuifbed 2 pers. en slaapkamer 
met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad, toilet 
• gratis wifi • tv (type 50)

De troeven van het succesvolle Sowell Hotels Pas-du-Loup: een gemakkelijke all-informule met ‘s middags 
een lunchpakket dat je zelf mag samenstellen en familiekamers. Je verblijft er in een prachtig bergdecor, 
op ca. anderhalf uur rijden van de Middellandse zee en droomstad Nice.

ALL-IN
• Maaltijden: ontbijt tot 13u met de mogelijkheid om 

een lunchpakket samen te stellen, snack, dinerbuffet
• Dranken: tussen 10u-22u: sodas, siroop, fruitsap, 

bier, wijn en warme dranken. Tussen 12u-13u30 
en 18u30-22u: een selectie van alcoholische dranken

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: onbeperkt toegang tot 

het gemeentelijk zwembad van Isola 2000 tussen 
ca. 8/7-26/8

kamer 2 pers., superior • balkon, hoofdgebouw 
• slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. 
• bad, haardroger, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 25)
kamer 3 pers., superior • balkon, hoofdgebouw 
• slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en 
slaapbank 1 pers. • bad, haardroger, toilet • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 20)
familiekamer 4 pers. (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 
14 jaar), hoofdgebouw • slaapkamer met 2x bed 
1 pers. of bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 
1 pers. of bed 2 pers. • bad, haardroger, toilet 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • dit type bestaat uit 2 kamers 
naast elkaar (communicerend) of tegenover elkaar 
(type 24)
familiekamer met aparte slaapkamer 4 pers. 
(max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 14 jaar), hoofdgebouw 
• slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en 
alkoof met stapelbed • bad, haardroger, toilet 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 21)
kamer 1-2 pers. (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 14 jaar), 
hoofdgebouw • slaapkamer met 2x bed 1 pers. of 
bed 2 pers. • bad, haardroger, toilet • thee- en 
 koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 10)

EXTRA INFORMATIE
* 30/06-26/08 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting + inningskost ca. 
€ 1,92/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Openbare parking 
gratis. Kinderbed gratis, melden bij reservering. 
Huisdieren ca. € 10 /nacht, max. 1.

Code 61384

1 KIND GRATIS (0-14 JAAR)
In all-in
Raadpleeg je reisagent voor andere kinder-
kortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type 25): 
t.e.m. 14 jaar: -25% in all-in

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10): 
t.e.m. 14 jaar: gratis in all-in

EXTRA EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 11/1.

EARLY BOOKING
• -30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/5.
• -25% bij boeking van min. 5 nachten vóór 16/5.
• -10% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/5.
(Cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING.)

kamervoorbeeld

GRATIS
WIFI

FAMILY
ROOMSALL-IN

gemeentelijk zwembad
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€€€FAMILY FUN

SOWELL FAMILY LES BERGERS ★★★

PRA-LOUP • 1.042 KM

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

Alpes du Sud | Frankrijk

LIGGING
Op ca. 5 min. wandelen van het centrum van Pra-Loup. 
De stad Barcelonnette in de vallei ligt op ca. 8 km.

FACILITEITEN
Restaurant, bar. Lift. Biljart. De studio’s en 
 appartementen (types 40, 50 en 61) liggen op 
ca. 20 m van het hotel (bed- en badlinnen 
 beschikbaar, bedden niet opgemaakt bij aankomst, 
geen dagelijkse schoonmaak, wel eindschoonmaak)

KAMERTYPES
110 kamers. Indien er kamers beschikbaar zijn in het 
hotel, verblijven klanten die type 40, 50 of 61 geboekt 
hebben in 1 of 2 kamers in het hotel zonder toeslag.
studio 2-4 personen, ca. 25m2 • inkom met stapelbed 
en woonkamer met slaapbank 2 pers. • bad of 
douche, toilet • gratis wifi • tv  • extra kinderbed 
mogelijk (type 40)
2 kamerappartement 5 personen, ca. 35m2 • inkom 
met bed 1 pers., woonkamer met slaapbank 2 pers. 
en slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad 
of douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • extra 
kinderbed mogelijk (type 50)

In Sowell Family Les Bergers geniet je van een aantrekkelijke all-informule aan een heel interessante prijs 
met ‘s middags een lunchpakket dat je zelf mag samenstellen. Zeer geschikt voor families vanwege de 
schitterende kinderkortingen en ruime kamers voor vier personen.

ALL-IN
• Maaltijden: ontbijt tot 13u met de mogelijkheid 

om een lunchpakket samen te stellen, snack, 
dinerbuffet

• Dranken: tussen 10u-22u:  sodas, siroop, fruitsap, 
bier, wijn en warme dranken. Tussen 12u-13u30 
en 18u30-22u: een selectie van alcoholische dranken

• Gratis wifi  
• Sport en ontspanning:  overdekt zwembad 

(8,5 x 4,5 m) met apart kinderplonsbad. Tennis 
(tussen ca. 26/5-30/7 en 15/8-10/9, volgens 
beschikbaarheid)  

• Animatie: tussen ca.11/7-26/8: 6x/week halve 
dag kinderclub (4-8 jaar)

2 kamerappartement 6 personen, ca. 35m2 • inkom 
met 2x bed 1 pers. of stapelbed, woonkamer met 
slaapbank 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. 
of bed 2 pers. • bad of douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv • extra kinderbed mogelijk (type 61)
kamer 2 personen • bad, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv (type 21)
kamer 3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 14 jaar) 
• bad, haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 
14 jaar) • bad, haardroger, toilet • gratis wifi • tv 
(type 22)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 
14 jaar) • bad, haardroger, toilet • gratis wifi • tv 
(type 10)

EXTRA INFORMATIE
* 26/05-09/09 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting + inningskost ca. 
€ 1,80/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Openbare parking 
gratis. Kinderbed gratis, melden bij reservering. 
Huisdieren ca. € 10/nacht, max. 1.

Code 61370

1 KIND GRATIS (0-11 JAAR)
In all-in (bij min. 2 volbetalende personen 
in type 40/20/22, 
bij min. 3 volbetalende personen in type 50, 
bij min. 4 volbetalende personen in type 61)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinder-
kortingen.

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10): 
t.e.m. 11 jaar: gratis in all-in, 
12 t.e.m. 14 jaar: -40%

EXTRA EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 11/1.

EARLY BOOKING
• -30% bij boeking van min. 14 nachten vóór 16/4.
• -25% bij boeking van min. 6 nachten vóór 16/4.
• -25% bij boeking van min. 14 nachten vóór 16/5.
• -20% bij boeking van min. 6 nachten vóór 16/5.
• -15% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/4.
• -10% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/5.
(Cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING.)

kamervoorbeeld

voorbeeld appartement
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€€€

SOWELL HOTELS LE PARC & SPA ★★★★

BRIANÇON • 953 KM

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

Alpes du Sud | Frankrijk

 

 

LIGGING
In het hart van Briançon, op ca. 600 m van de Cité 
Vauban met zijn sfeervolle straatjes. Het casino en 
de Prorel-kabelbaan liggen vlakbij. De stad ligt tussen 
de natuurparken ‘Les Ecrins’ en ‘Queyras’ waar je 
de mooiste berglandschappen ontdekt. De Italiaanse 
grens is niet veraf, Turijn, op ca. 110 km, verdient 
zeker een bezoek.

FACILITEITEN
Bar, restaurant. Lift. Sauna, fietsverhuur

KAMERTYPES
69 kamers.
kamer 2 personen, superior, ca. 19m2 • slaapkamer 
met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad, haardroger, 
apart toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk 
(type 21)
kamer 3 personen, superior (3de persoon min. 
3 jaar), ca. 19m2 • slaapkamer met 2x bed 1 pers. 
of bed 2 pers. • bad, haardroger, apart toilet 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • slaapbank voor de 3de persoon 
(type 20)

Geniet in Sowell Hotels Le Parc & Spa van mooie kinderkortingen en een unieke all-informule met ’s middags 
een lunchpakket dat je zelf mag samenstellen! Bezoek de prachtige stad Briançon met zijn historisch 
c entrum ‘Cité Vauban’ dat in de 18de eeuw werd versterkt door Vauban en op de lijst van het UNESCO-
werelderfgoed staat.

ALL-IN
• Maaltijden: ontbijt tot 13u met de mogelijkheid 

om een lunchpakket samen te stellen, snack, 
dinerbuffet

• Dranken: tussen 10u-22u:  sodas, siroop, fruitsap, 
bier, wijn en warme dranken. Tussen 12u-13u30 
en 18u30-22u: een selectie van alcoholische dranken

• Gratis wifi  
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad 

(8 x 4 m)

kamer 4 personen, superior, ca. 24m2 • slaapkamer 
met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en alkoof met 
stapelbed • bad, haardroger, apart toilet • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• extra kinderbed mogelijk (type 22)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 
11 jaar) • slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 
2 pers. • bad, haardroger, apart toilet • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 11)

EXTRA INFORMATIE
* 16/04-23/09 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting (tarief ter plaatse) 
+ inningskost ca. € 0,42/nacht/persoon vanaf 
18 jaar. Privéparking (beperkt aantal plaatsen, 
vooraf te reserveren), openbare parking in de 
omgeving. Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/
nacht, max. 1/kamer.

Code 61314 1 KIND GRATIS (0-11 JAAR)
In all-in
Raadpleeg je reisagent voor andere kinder-
kortingen.

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 11): 
t.e.m. 11 jaar: gratis in all-in

EXTRA EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 11/1.

EARLY BOOKING
• -30% bij boeking van min. 6 nachten vóór 16/4.
• -30% bij boeking van min.14 nachten vóór 16/5.
• -25% bij boeking van min. 6 nachten vóór 16/5.
• -15% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/4.
• -10% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/5.
(Cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING.)

kamervoorbeeld
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FAMILY FUN €€€

SOWELL FAMILY VALFRÉJUS ★★★

VALFRÉJUS • 948 KM

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

Savoie Mont Blanc | Frankrijk

LIGGING
Op ca. 100 m van  het centrale plein van Valfréjus 
en de winkels.

FACILITEITEN
Bar, restaurant. Lift. Sauna, verhuur elektrische 
fietsen

KAMERTYPES
101 kamers.
kamer 3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 
14 jaar), ca. 20m2 • bad, haardroger, apart toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • slaapbank voor 
de 3de persoon (type 24)
kamer 2 personen, superior, ca. 20m2 • balkon 
• bad, haardroger, apart toilet • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 21)
grote kamer met afgescheiden gedeelte 4 personen 
(max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 14 jaar), ca. 30m2 
• alkoof met stapelbed • bad, haardroger, apart 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra 
 kinderbed mogelijk (type 26)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 
14 jaar) • bad, haardroger, apart toilet • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 10)

Sowell Family Valfréjus is de plek bij uitstek voor een gezinsvakantie. Geniet van de aantrekkelijke all-informule 
met ’s middags een lunchpakket dat je zelf mag samenstellen en profiteer bovendien van de speciale 
 kinderkortingen en de kinderclub in het hoogseizoen. Dit clubhotel is de ideale plek voor een geslaagde 
vakantie met de hele familie of met je vrienden.

ALL-IN
• Maaltijden: ontbijt tot 13u met de mogelijkheid 

om een lunchpakket samen te stellen, snack, 
dinerbuffet

• Dranken: tussen 10u-22u: sodas, siroop, fruitsap, 
bier, wijn en warme dranken. Tussen 12u-13u30 
en 18u30-22u: een selectie van alcoholische dranken

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: klein overdekt zwembad
• Animatie: tussen ca. 11/7-27/8: kinderclub 

(4-8 jaar), 6 halve dagen per week (zondag-vrijdag)

• Pass activités: bij een verblijf van min. 7 nachten 
tussen 8/7-26/8: toegang zwembad, gebruik 
kabellift Valfréjus, Aussois, La Norma en Val 
Cenis (indien geopend), toegang boomklimparcours, 
diverse voordelen en kortingen (onder voorbehoud, 
kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid). 
Kaart geldig vanaf de dag na aankomst voor 
7 opeenvolgende dagen; geldig vanaf 12 jaar

EXTRA INFORMATIE
* 30/06-26/08 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting (tarief ter plaatse) 
+ inningskost ca. € 0,42/nacht/persoon vanaf 
18 jaar. Openbare parking gratis, op ca. 200 m. 
 Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht , max. 
1/kamer.

Code 61113

1 KIND GRATIS (0-11 JAAR)
In all-in
Raadpleeg je reisagent voor andere kinder-
kortingen.

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10): 
t.e.m. 11 jaar: gratis in all-in, 
12 t.e.m. 14 jaar: -40%

EXTRA EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 11/1.

EARLY BOOKING
• -30% bij boeking van min.14 nachten vóór 16/4.
• -25% bij boeking van min. 6 nachten vóór 16/4.
• -25% bij boeking van min.14 nachten vóór 16/5.
• -20% bij boeking van min. 6 nachten vóór 16/5.
• -15% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/4.
• -10% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/5.
(Cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING.)

kamervoorbeeld
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€€€FAMILY FUN

SOWELL FAMILY LA LAUZIÈRE ★★★

PLAGNE-MONTALBERT • 817 KM

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

Savoie Mont Blanc | Frankrijk

LIGGING
Tegen een bergflank, tegenover de Mont-Blanc. Het 
centrum van Montalbert en de winkels ligt op ca. 
350 m en is te bereiken via een wandelweg. In de 
omgeving : fietsen, wildwatersporten, wandelen, via 
ferrata, klimmen, mountain cart, boomklimmen, 
pumptrack, recreatiecentra Versants d’Aime en 
Centron, petanque, multisportterreinen, tennis, enz.

FACILITEITEN
Bar met salon en haard, restaurant met panoramisch 
zicht op de vallei. Lift

KAMERTYPES
109 kamers.
kamer 2 personen, comfort, ca. 18m2 • douche, 
apart toilet • gratis wifi • tv (type 26)
kamer 3 personen, comfort, ca. 18m2 • douche, 
apart toilet • gratis wifi • tv (type 27)
kamer 2 personen, superior, ca. 18m2 • balkon 
• douche, apart toilet • gratis wifi • tv (type 28)
kamer 3 personen, superior, ca. 18m2 • balkon 
• douche, apart toilet • gratis wifi • tv (type 29)

Sowell Family La Lauzière is een recente aanwinst van Sowell hôtels & Résidences. Het werd volledig 
gerenoveerd in 2021. Heel bijzonder is het restaurant met panoramisch uitzicht op de vallei en de specifieke 
all-informule met een lunchpakket dat je zelf mag samenstellen. Een echte aanrader voor gezinnen die 
graag het vakantiebudget onder controle houden. Bovendien kunnen kinderen van 4 tot 8 jaar in het 
hoogseizoen terecht in de miniclub en genieten van het openluchtzwembad.

ALL-IN
• Maaltijden: ontbijt tot 13u met de mogelijkheid 

om een lunchpakket samen te stellen, snack, 
dinerbuffet

• Dranken: tussen 10u-22u: frisdranken, fruitsappen, 
siroop, bier, wijn en warme dranken. Tussen 
12u-13u30 en 18u30-22u: selectie alcoholische 
dranken

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad
• Animatie: tussen ca. 9/7-26/8: kinderclub 

(4-8 jaar, zondag-vrijdag, 6 halve dagen per week)

kamer 4 personen, superior, ca. 20m2 • balkon 
• slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en 
alkoof/slaaphoek met stapelbed • douche, apart 
toilet • gratis wifi • tv (type 30)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 
11 jaar), ca. 18m2 • balkon • douche, apart toilet 
• gratis wifi • tv (type 11)

EXTRA INFORMATIE
* 30/06-02/09 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting (tarief ter plaatse) 
+ inningskost ca. € 0,42/nacht/persoon. Openbare 
parking gratis. Kinderbed gratis. Huisdieren ca. 
€ 10/nacht, max. 1.

Code 60891

1 KIND GRATIS (0-11 JAAR)
In all-in
Raadpleeg je reisagent voor andere kinder-
kortingen.

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10): 
t.e.m. 11 jaar: gratis in all-in

EXTRA EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 11/1.

EARLY BOOKING
• -30% bij boeking van min.14 nachten vóór 16/4.
• -25% bij boeking van min. 6 nachten vóór 16/4.
• -25% bij boeking van min.14 nachten vóór 16/5.
• -20% bij boeking van min. 6 nachten vóór 16/5.
• -15% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/4.
• -10% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/5.
(Cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING.)

kamervoorbeeld
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SOWELL HOTELS MONT BLANC & SPA ★★★

ST-GERVAIS-LES-BAINS • 855 KM

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

Savoie Mont Blanc | Frankrijk

LIGGING
Aan de rand van het centrum van St-Gervais-les-
Bains, winkels en restaurants op ca. 600 m. Op 
slechts 10 km van het mondaine Mégève. Chamonix 
en de Mont-Blanc bevinden zich op slechts 
30 minuten met de auto en zijn zeker een ommetje 
waard.

FACILITEITEN
Restaurant, bar. Sauna, dampbad, schoonheidssalon. 
Lift

KAMERTYPES
84 kamers.
kamer 2 personen, ca. 19m2 • balkon • douche, 
toilet • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 3 personen, ca. 23m2 • balkon • douche, 
toilet • gratis wifi • tv (type 23)
kamer 4 personen, ca. 27m2 • balkon • douche, 
toilet • gratis wifi • tv • slaapbank voor de 3de en 
4de persoon (type 22)
1 persoonskamer, ca. 19m2 • balkon • douche, 
toilet • gratis wifi • tv (type 10)

Het gerenoveerde Sowell Hotels Mont Blanc & Spa, van de dynamische hotelgroep Sowell Hotels & Residences, 
is ideaal voor een vakantie met het hele gezin. Geniet van de aantrekkelijke all-in formule met ’s middags 
een lunchpakket dat je zelf mag samenstellen en profiteer ook van de speciale kortingen voor kinderen.

ALL-IN
• Maaltijden: ontbijt tot 13u met de mogelijkheid 

om een lunchpakket samen te stellen, snack, 
dinerbuffet

• Dranken: tussen 10u-22u: sodas, siroop, fruitsap, 
bier, wijn en warme dranken. Tussen 12u-13u30 
en 18u30-22u: een selectie van alcoholische 
dranken

• Gratis wifi 
• Sport en ontspanning: klein openlucht zwembad

EXTRA INFORMATIE
* 17/05-29/09 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting (tarief ter plaatse) 
en inningskost ca. € 0,42/nacht/persoon vanaf 
18 jaar. Privéparking overdekt, ca. € 15/24u. 
 Openbare parking gratis. Kinderbed gratis. Huisdieren 
max. 1 toegelaten, ca. € 10/nacht.

Code 60311

1 KIND GRATIS (0-11 JAAR)
In all-in
Raadpleeg je reisagent voor andere kinder-
kortingen.

EXTRA EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 11/1.

EARLY BOOKING
• -25% bij boeking van min.14 nachten vóór 16/5.
• -20% bij boeking van min. 6 nachten vóór 16/5.
• -10% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/5.
(Cumuleerbaar met EXTRA EARLY BOOKING.)

kamervoorbeeld
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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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