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Champagne-Ardenne (Grand-Est) - Landes (Nouvelle Aquitaine) | Frankrijk

LES DEMEURES CHAMPENOISES CONFORT ★★ SUP

RESIDENCE LE DOMAINE DES GRANDS LACS ★★★

EPERNAY • 297 KM

PARENTIS-EN-BORN • 962 KM

GRATIS
WIFI

FAMILY
ROOMS

€

V

€€

kamervoorbeeld

Verblijf voor een zacht prijsje in een historisch pand tussen de wijngaarden van Epernay: de oude
kazerne werd gerenoveerd en omgevormd tot een modern hotel met ruime kamers. Je kiest voor je verblijf
tussen Les Demeures Champenoises (tweesterrenniveau) of de Confort kamers (eerder driesterrenniveau).

INBEGREPEN

• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Extra: bezoek aan een champagnekelder of
-wijngaard met degustatie (onder voorbehoud
van opening)

INBEGREPEN
• Comfort: bed- en badlinnen (startset). Schoonmaakkit
• Privéparking

LIGGING

Op ca. 2 km van het centrum van Epernay, misschien
wel de bekendste stad van de Champagne-streek.
Jouw hotel ligt tussen de wijngaarden en je geniet
er van een panoramisch zicht op de heuvels. De
beroemde kelders van Moët et Chandon en Champagne
de Castellan liggen in de buurt. Bezoek ook het
zwembadencomplex Bulléo in de omgeving.

* 08/04-21/07, 19/08-24/11 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
* 22/07-18/08 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,20/nacht/
persoon vanaf 18 jaar. Waarborg ca. € 300/woning.
Bedlinnen ca. € 12/bed/wissel. Badlinnen ca. € 9/
persoon/wissel. Keukenlinnen zelf meebrengen.
Eindschoonmaak zelf doen of ca. € 40/type 30, ca.
€ 70/type 40, ca. € 90/type 60. Water, elektriciteit
en verwarming inbegrepen. Kinderbed en -stoel
gratis. Huisdieren ca. € 46/week, max. 1.
Code 61920

Midden in het bos en op slechts 400 m van het
Biscarosse meer. Het centrum van Parentis-en-Born
ligt op 3,5 km, de Atlantische Oceaan op 18 km.

Ontbijtruimte en lobbybar. Lift. Fitness
KAMERTYPES

73 kamers.
kamer 2 personen Demeures Champenoises
• bad, toilet • kitchenette, 2 elektrische kookplaten, microgolfoven • minikoelkast • gratis wifi
• tv (type 22)
suite 2-4 personen Demeures Champenoises
• woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer
met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad, toilet
• kitchenette, 2 elektrische kookplaten, microgolfoven • minikoelkast • gratis wifi • tv (type 23)
kamer 2 personen Confort • slaapkamer met bed
2 pers. • bad, toilet, elektrisch fornuis, microgolfoven • thee- en koffiezetfaciliteiten • minikoelkast
• gratis wifi • tv (type 24)
suite 2-4 personen Confort • woonkamer met
slaapbank 2 pers. en slaapkamer met 2x bed
1 pers. of bed 2 pers. • bad of douche, toilet,
elektrisch fornuis, microgolfoven • thee- en koffiezetfaciliteiten • minikoelkast • gratis wifi • tv
(type 25)
1 persoonskamer Demeures Champenoises • bad,
toilet • kitchenette, 2 elektrische kookplaten, microgolfoven • minikoelkast • gratis wifi • tv (type 11)

EXTRA INFORMATIE

* 18/04-16/11 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon
vanaf 18 jaar. Kinderbed en -stoel gratis, op
aanvraag. Huisdieren klein, ca. € 10/nacht of € 46/
week.
Code 63427

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING

Geldig tussen 18/4-19/8:
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

KORTING 15%

Op een verblijf van min. 2 nachten binnen 18/4-19/8.

GRATIS NACHTEN

2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 18/4-16/11.

PRIJSINDICATIE

€€

• Gratis wifi aan de receptie en in het restaurant
• Sport en ontspanning: verwarmd
openluchtzwembad (open ca. 1/5-30/9) met
glijbaan, kinderzwembad en overdekt zwembad
(zwemshorts niet toegelaten), sauna, bubbelbad. Sportzaal, sportterrein,
2 kinderspeeltuinen
• Animatie tussen ca. 8/7-26/8: kinderanimatie
(4-12 jaar, ma.-vr., beperkt aantal plaatsen, max.
3 halve dagen/kind, volgens beschikbaarheid),
activiteiten voor jongeren (12-17 jaar, 3x/week)
• Comfort: schoonmaakset
• Privéparking

EXTRA INFORMATIE

LIGGING

FACILITEITEN

€

In Domaine des Grands Lacs kan je het hele seizoen genieten van een verwarmd zwembad met glijbaan.
Kom heerlijk tot rust in de sauna of het bubbelbad. De appartementen zijn netjes en van een prima
driesterrenkwaliteit. Allemaal beschikken ze over een balkon of terras.

FACILITEITEN

Bar-restaurant. Ontbijtservice. Uitleendienst strijkijzer en -plank, haardroger, stofzuiger, spelletjes
ACCOMMODATIE

86 studio’s en appartementen.
studio max. 2 personen, ca. 22m2 • gemeubileerd
terras of balkon • slaapbank 2 pers. • badkamer
met douche, toilet • kitchenette, elektrisch fornuis,
microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat,
broodrooster • tv (type 30)
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 30m2
• gemeubileerd terras of balkon • woonkamer met
slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers.
(140 cm) • badkamer met douche, apart toilet
• kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven
• waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster
• vaatwas • tv (type 40)
3 kamerappartement max. 6 personen, ca. 40m2
• gemeubileerd terras of balkon • woonkamer met
slaapbank 2 pers., slaapkamer met bed 2 pers.
(140 cm) en slaapkamer met 2x bed 1 pers. • badkamer met douche, apart toilet • kitchenette,
elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker
• koffiezetapparaat, broodrooster • vaatwas • tv
(type 60)

EXTRA EARLY BOOKING

-10% bij boeking vóór 10/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-22/7 en 26/8-25/11:
-30% bij boeking vóór 1/2 (enkel cumuleerbaar
met de EXTRA EARLY BOOKING).
• Geldig tussen 8/4-29/7:
-25% bij boeking vóór 16/3
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
• Geldig tussen 19/8-25/11:
-25% bij boeking vóór 16/7 (cumuleerbaar met
de andere promo’s en de EXTRA EARLY BOOKING).
• Geldig tussen 8/4-29/7:
-20% bij boeking vóór 16/5
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
• Geldig tussen 19/8-25/11:
-20% bij boeking vóór 1/8
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
• Geldig tussen 29/7-19/8:
-10% bij boeking vóór 16/5 (cumuleerbaar met
de andere promo’s en de EXTRA EARLY BOOKING).

KORTING 5%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen
29/7-19/8.

KORTING 15%

prijs per nacht per woning 4 personen in het hoogseizoen: tot € 150
prijs per nacht per woning 4 personen in het hoogseizoen: tussen € 151 en € 200

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen
8/4-29/7 en 19/8-25/11.

KORTING 25%

Op een verblijf van min. 21 nachten binnen
8/4-29/7 en 12/8-25/11.

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

VILLAGE DE VACANCES LE VILLAGE DES OISEAUX ★★★★
MOTZ • 778 KM
GRATIS
WIFI

€

Le Village des Oiseaux werd volledig gebouwd (2019) met het oog op observatie van het natuurgebied.
Grote raampartijen geven uit op het natuurdomein. Ideaal voor wie vogels wil observeren, maar ook
gewoon voor wie rust zoekt. Deze residentie kreeg ook het label ‘Refuge LPO’ (Ligue de Protection des
Oiseaux). Wie een actieve natuurvakantie zoekt, komt hier ook aan z’n trekken in de ‘Espace Sports &
Nature’, met onder andere een zwemvijver.
studio max. 2 personen, ca. 15m2 • slaapkamer
INBEGREPEN
met bed 2 pers. • badkamer met bad of douche,
• Gratis wifi
toilet • kitchenette • gratis wifi • tv (type 30)
• Sport en ontspanning: toegang tot het
EXTRA INFORMATIE
vrijetijdsgebied ‘Espace Sports & Nature’ met
* 08/04-07/07, 16/09-03/11 aankomst en vertrek
zwemvijver (bewaakt zwemmen in de zomer),
dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
ontdekkingsparcours in de natuur, rollerbaan,
* 08/07-15/09 aankomst en vertrek zaterdag met
ornithologisch pad, wandel- en fietsroutes,
een minimumverblijf van 7 nachten.
picknickplaats
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,80/nacht/
• Comfort: bed- en badlinnen (startset).
persoon vanaf 18 jaar. Eindschoonmaak zelf doen
Schoonmaakkit
of ca. € 70/type 40, € 90/type 60, € 40/type 30.
• Privéparking (beveiligd)
Waarborg ca. € 300/woning, enkel met credit card.
Wissel bedlinnen ca. € 12/persoon/wissel.
LIGGING
Opgemaakte bedden bij aankomst ca. € 10/bed.
Je logeert hier in een uniek gelegen vakantiedomein, geïntegreerd in een natuurgebied van 31 ha. Wissel badlinnen ca. € 9/set/wissel. Keukenlinnen
zelf meebrengen. Water, elektriciteit, verwarming
Ideaal voor wie de Savoie en de Haute-Savoie wil
inbegrepen. Kinderbed gratis, op aanvraag. Huisverkennen.
dieren ca. € 46/week, max. 1/woning, cat. 1 en 2
FACILITEITEN
niet toegelaten.
Wasserette. Verhuur barbecue
Code 63714
ACCOMMODATIE
52 appartementen/kamers.
2
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 32m
• balkon of terras • badkamer met bad of douche,
toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas • minikoelkast
• gratis wifi • tv (type 40)
3 kamerappartement max. 6 personen, ca. 43m2
• balkon of terras • woonkamer met slaapbank
2 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer
met 2x bed 1 pers. • badkamer met bad of douche,
toilet • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven • koffiezetapparaat • broodrooster • vaatwas
• minikoelkast • gratis wifi • tv (type 60)

EXTRA EARLY BOOKING

-10% bij boeking vóór 10/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

EARLY BOOKING

• Geldig bij aankomst vanaf 8/4 t.e.m. 28/7 en
vanaf 19/8 t.e.m. 3/11:
-25% bij boeking vóór 16/3.
• Geldig bij aankomst vanaf 8/4 t.e.m. 28/7 en
vanaf 19/8 t.e.m. 3/11:
-20% bij boeking vóór 16/4.
• Geldig bij aankomst vanaf 8/4 t.e.m. 28/7 en
vanaf 19/8 t.e.m. 3/11:
-15% bij boeking vóór 1/6.
• Geldig tussen 19/8-4/11:
-15% bij boeking vóór 16/7.
• Geldig tussen 29/7-19/8:
-10% bij boeking vóór 1/5.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s
en de EXTRA EARLY BOOKING.)

KORTING 5%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen
29/7-19/8.

KORTING 15%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen
8/4-29/7 en 19/8-4/11.

KORTING 25%

Op een verblijf van min. 21 nachten binnen
8/4-29/7 en 19/8-4/11.

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

LE DOMAINE DES MONÉDIÈRES
MEYRIGNAC-L'EGLISE • 797 KM
GRATIS
WIFI

€€

Het vakantiepark Le Domaine des Monédières ligt in een rustige en groene omgeving. De ruime
(geschakelde) chalets liggen verspreid over een domein van 12 hectare. Naast de twee
zwembaden (indoor en outdoor) en een recente (kleine) wellness geniet je hier vooral van de
natuurlijke zwemvijver. Ideaal ook voor wie even wil kanovaren of suppen. Plezier voor groot en
klein, jong en oud.

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (open ca. 15/6-15/9) en overdekt zwembad
• Privéparking: 1 plaats per woning
LIGGING

Je logeert in een uitermate rustige omgeving op
een kleine 4 km van het charmante Middeleeuwse
plaatsje Corrèze in de gelijknamige regio.
FACILITEITEN

Thermaal station, wasserette
ACCOMODATIE

50 chalets
chalet met 2 slaapkamers max. 6 personen, ca.
50m2 • gemeubileerd terras of balkon, tuinzicht
• woonkamer met slaapbank 2 pers., slaapkamer
met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers.
• 2 badkamers: 1 met douche en 1 met bad, apart
toilet • kitchenette, 4 elektrische kookplaten,
microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas
• minikoelkast • gratis wifi • tv (type 60)
chalet met 2 slaapkamers max. 6 personen, ca.
50m2 • gemeubileerd terras of balkon, meerzicht
• woonkamer met slaapbank 2 pers., slaapkamer
met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers.
• 2 badkamers: 1 met douche en 1 met bad, apart
toilet • kitchenette, 4 elektrische kookplaten,
microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas
• minikoelkast • gratis wifi • tv (type 61)

EXTRA INFORMATIE

* 08/04-07/07, 26/08-03/11 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
* 08/07-25/08 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,90/nacht/
persoon vanaf 18 jaar. Waarborg ca. € 300/woning.
Bedlinnen ca. € 12/wissel. Badlinnen ca. € 9/wissel.
Keukenlinnen zelf meebrengen. Schoonmaakkit
gratis. Gas, water, elektriciteit en verwarming
inbegrepen. Eindschoonmaak zelf doen of ca. € 90/
woning. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca.
€ 46/week, max. 1.
Code 62919

EXTRA EARLY BOOKING

-10% bij boeking vóór 10/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-22/7:
-25% bij boeking vóór 16/2
(cumuleerbaar met de EXTRA EARLY BOOKING).
• Geldig tussen 8/4-22/7:
-20% bij boeking vóór 16/3.
• Geldig tussen 19/8-4/11:
-20% bij boeking vóór 16/5
(cumuleerbaar met de EXTRA EARLY BOOKING).
• Geldig tussen 8/4-22/7:
-15% bij boeking vóór 1/5.
• Geldig tussen 19/8-4/11:
-15% bij boeking vóór 16/6.
• Geldig tussen 22/7-19/8:
-10% bij boeking vóór 16/4
(cumuleerbaar met de EXTRA EARLY BOOKING).
• Geldig tussen 19/8-4/11:
-10% bij boeking vóór 16/7.

KORTING 10%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen
8/4-8/7 en 19/8-4/11.

KORTING 15%

Op een verblijf van min. 21 nachten binnen
8/4-8/7 en 19/8-4/11.
Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Vallées de la Dordogne et du Lot (Nouvelle Aquitaine) - Provence | Frankrijk

RESIDENCE LE CLOS DU ROCHER ★★★

RESIDENCE SH LES RIVES DU LAC

LES EYZIES-DE-TAYAC • 845 KM

SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON • 957 KM

GRATIS
WIFI

€

De appartementen van Le Clos du Rocher zijn aangelegd in een mooi park met openluchtzwembad en
genieten een prachtige ligging in Les Eyzies-de-Tayac, beroemd om z’n prehistorische schatten. De
perfecte uitvalsbasis voor ontdekkingen in de omgeving van de Périgord Noir: ruines en kastelen op de
rotsen, de cultuurstad Périgueux, speleologie, bergklimmen, kanovaren, parachutespringen en
gastronomie (truffels, boschampignons, foie gras, wijngaarden).

INBEGREPEN

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad
(open ca. 1/5-30/9). Fitness, dampbad en
bubbelbad
• Comfort: schoonmaakset
• Privéparking
LIGGING

Erg rustig, vlak bij de oever van de Vézère. Op ca.
300 m van het centrum en de handelszaken van
Les Eyzies-de-Tayac. Sarlat-la-Canéda ligt op ca.
22 km.
FACILITEITEN

Wasserette. Ontbijtservice
ACCOMMODATIE

Appartementen.
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 27m2
• terras of tuin met tuinmeubelen • woonkamer
met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed
2 pers. (140 cm) • badkamer met bad of douche,
toilet • kitchenette, 4 elektrische kookplaten,
microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat
• minikoelkast • gratis wifi • tv (type 40)
3 kamerappartement max. 6 personen, ca. 35m2
• terras of tuin met tuinmeubelen • woonkamer
met slaapbank 2 pers., slaapkamer met bed 2 pers.
(140 cm) en slaapkamer met stapelbed • badkamer
met bad of douche, toilet • kitchenette, 4 elektrische
kookplaten, microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat • minikoelkast • gratis wifi • tv (type 60)
EXTRA INFORMATIE

* 08/04-21/07, 19/08-03/11 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
* 22/07-18/08 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon
vanaf 18 jaar. Waarborg ca. € 300/appartement.
Bedlinnen ca. € 12/persoon. Badlinnen ca. € 9/persoon.
Keukenlinnen zelf meebrengen. Eindschoonmaak
zelf doen of ca. € 70/type 40, ca. € 90/type 60.
Water, elektriciteit en verwarming inbegrepen. Kinderbed en kinderstoel gratis. Huisdieren max. 1,
ca. € 46/week.
Code 62833

EXTRA EARLY BOOKING

-10% bij boeking vóór 10/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-22/7 en 19/8-4/11:
-30% bij boeking vóór 1/3.
• Geldig tussen 8/4-22/7:
-20% bij boeking vóór 1/5.
• Geldig tussen 19/8-4/11:
-20% bij boeking vóór 1/6.
• Geldig tussen 19/8-4/11:
-15% bij boeking vóór 16/7.
• Geldig tussen 22/7-19/8:
-10% bij boeking vóór 1/5.
• Geldig tussen 6/5-22/7 en 19/8-4/11:
-10% bij boeking vóór 1/6. (Cumuleerbaar met
de andere promo’s en de EXTRA EARLY BOOKING.)

KORTING 10%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen
8/4-22/7 en 19/8-4/11.

KORTING 15%

Op een verblijf van min. 21 nachten binnen
8/4-22/7 en 19/8-4/11.

GRATIS
WIFI

€€

SH Les Rives du Lac is een eenvoudig maar prima en uitstekend geprijsd vakantiedomein, ideaal voor
gezinnen en koppels. Je hebt keuze uit verschillende duplex-huisjes, waarvan sommige zelfs met een
klein privézwembad.
4 elektrische kookplaten, oven, microgolfoven
INBEGREPEN
• koffiezetapparaat • broodrooster • vaatwas (type 81)
• Gratis wifi
EXTRA INFORMATIE
• Sport en ontspanning verwarmd openlucht* 08/04-21/07, 19/08-03/11 aankomst en vertrek
zwembad en apart kinderbad (beide open ca.
dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
1/6-30/9). Speeltuin en petanque
* 22/07-18/08 aankomst en vertrek dagelijks met
• Comfort: bedlinnen
een minimumverblijf van 7 nachten.
• Privéparking
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,10/nacht/
pers. vanaf 18 jaar. Waarborg ca. € 300/woning.
LIGGING
Eindschoonmaak zelf doen of ca. € 40/type 40, ca.
Subliem gelegen als je een aantal boeiende uit€ 70/type 60, ca. € 90/type 80, ca. € 130/type 81.
stappen wil maken. Net buiten het charmante
Badlinnen zelf meebrengen of ca. € 10/pers.
dorpje Saint-Saturnin-lès-Avignon. Op amper
20 minuten sta je in Avignon, waar je naar harten- Keukenlinnen zelf meebrengen. Water, gas en
lust op de brug kan dansen of het indrukwekkende elektriciteit inbegrepen. Kinderbed en -stoel gratis.
Pausenpalies kunt bezoeken. De wereldberoemde Huisdieren max. 1, ca. € 46/week (cat. 1 en 2 niet
toegelaten).
en alom gefotografeerde Abdij van Sénanque ligt
op een goeie 30 km. Gordes op 32 km, Cavaillon op
20 minuten. Wil je in de voetsporen van Van Gogh Code 62323
treden, dan sta je op een uurtje in Arles (Dep.
Bouches du Rhône). Een van ‘s werelds mooiste
Romeinse aquaducten ligt slechts 52 km verderop
EXTRA EARLY BOOKING
(Dep. Gard). Kortom, strategischer kan bijna niet.
-10% bij boeking vóór 10/1
ACCOMMODATIE
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
100 woningen met • minikoelkast • gratis wifi • tv.
EARLY BOOKING
2
chalet max. 4 pers. duplex, ca. 30m • terras met
• Geldig tussen 8/4-29/7 en 19/8-4/11:
tuinmeubelen • woonkamer met slaapbank 1 pers. -30% bij boeking vóór 1/2 (niet geldig bij verblijf
en uitschuifbed 1 pers. • badkamer met bad of
in type 81).
douche, toilet • kitchenette, 2 elektrische kook• Geldig tussen 8/4-29/7 en 19/8-4/11:
platen, oven, microgolfoven • koffiezetapparaat
-25% bij boeking vóór 16/3 (niet geldig bij verblijf
• broodrooster • vaatwas (type 40)
in type 81).
villa max. 6 pers. duplex, ca. 40m2 • terras met
• Geldig tussen 8/4-29/7 en 19/8-4/11:
tuinmeubelen • woonkamer met slaapbank 1 pers. -20% bij boeking vóór 16/4.
en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer met bed 2 pers. • Geldig tussen 8/4-29/7 en 19/8-4/11:
(140 cm) en slaapkamer met 2x bed 1 pers.
-15% bij boeking vóór 1/6.
• badkamer met bad of douche, toilet • kitchenette, • Geldig tussen 19/8-4/11:
2 elektrische kookplaten, oven, microgolfoven
-15% bij boeking vóór 16/7.
• koffiezetapparaat • broodrooster • vaatwas (type 60) • Geldig tussen 29/7-19/8:
-10% bij boeking vóór 1/5.
villa max. 8 pers. duplex, ca. 50m2 • terras met
tuinmeubelen • woonkamer met slaapbank 1 pers. (Cumuleerbaar met de EXTRA EARLY BOOKING.)
en uitschuifbed 1 pers., slaapkamer met bed
KORTING 10%
2 pers. (140 cm), slaapkamer met 2x bed 1 pers. en Op een verblijf van min. 7 nachten binnen
slaapkamer met stapelbed • badkamer met bad of 8/4-15/7 en 19/8-4/11.
douche, toilet • kitchenette, 4 elektrische kookKORTING 25%
platen, oven, microgolfoven • koffiezetapparaat
Op een verblijf van min. 14 nachten binnen
• broodrooster • vaatwas (type 80)
8/4-15/7 en 19/8-4/11 (niet geldig bij verblijf in
villa max. 8 pers. duplex, ca. 90m2 • terras met
type 81).
2
tuinmeubelen, privézwembad (8m ) • woonkamer
KORTING 30%
met slaapbank 1 pers. en uitschuifbed 1 pers.,
Op een verblijf van min. 21 nachten binnen
slaapkamer met bed 2 pers. (140 cm), slaapkamer
met 2x bed 1 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. 8/4-15/7 en 19/8-4/11 (niet geldig bij verblijf in
• badkamer met bad of douche, toilet • kitchenette, type 81).

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RESIDENCE LES DEMEURES DU VENTOUX
AUBIGNAN • 952 KM
€€

De residentie Les Demeures du Ventoux ligt vlak bij de Mont Ventoux en Les Dentelles de Montmirail. De
huisjes in Provençaalse stijl liggen verspreid in een prachtig landelijk domein van ca. 5 ha met mediterraanse
beplanting. Wielerfanaten die de reus van de Provence, de Mont Ventoux, willen beklimmen zijn hier aan
het juiste adres.
huis max. 6 personen, ca. 45m2 • terras met tuinINBEGREPEN
meubelen • woonkamer met slaapbank 2 pers.,
• Gratis wifi aan de receptie
slaapkamer met bed 2 pers. (160 cm) en slaapkamer
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad
met 2x bed 1 pers. • badkamer met bad of douche,
(500 m2, open ca. 8/4-30/9), klein verwarmd
toilet, apart toilet • kitchenette, 4 elektrische kook2
openluchtzwembad (28 m ) en kinderplonsbad platen, microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas
(24 m2, onder toezicht van de ouders), fitness,
• minikoelkast • wifi tegen betaling • tv (type 60)
sportterrein, petanqueterrein, speeltuin
huis max. 6 personen, ca. 55m2 • terras met tuin• Animatie: kinderclub (4 t.e.m. 11 jaar) in juli/
meubelen • woonkamer met slaapbank 2 pers.,
augustus, van maandag t.e.m. vrijdag, 5 halve
slaapkamer met 2x bed 1 pers. en slaapkamer met
dagen (beperkt aantal plaatsen: te melden bij
bed 2 pers. (160 cm) • badkamer met bad of douche,
reservatie). Tijdens de Franse schoolvakanties
toilet, apart toilet • kitchenette, 4 elektrische kookook animatie voor volwassenen (3x/week)
platen, microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas
• Bewaakte privéparking volgens beschikbaarheid • minikoelkast • wifi tegen betaling • tv (type 61)
EXTRA INFORMATIE
LIGGING

Op ca. 1,5 km van het pittoreske oude dorpje
Aubignan en zijn winkeltjes. Carpentras ligt op ca.
5 km, Avignon op ca. 25 km. Een uitstapje naar
Vaison-la-Romaine, Les Baux-de-Provence, Nîmes
of de Pont du Gard kan je zeker ook op het
programma zetten.
FACILITEITEN

Broodjesservice (juli en augustus), ontbijtservice.
Kinderspeeltuin. Wasserette. Sauna en bubbelbad.
ACCOMMODATIE

* 08/04-28/07, 26/08-03/11 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
* 29/07-25/08 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon
vanaf 18 jaar. Waarborg ca. € 300/woning. Eindschoonmaak zelf doen of ca. € 70/type 40, € 90/
type 60 en 61. Bedlinnen zelf meebrengen of ca.
€ 12/persoon/wissel. Opgemaakte bedden bij aankomst ca. € 10/bed. Badlinnen zelf meebrengen of
ca. € 9/set. Keukenlinnen zelf meebrengen. Early
check-in vanaf 11u ca. € 75/logement (volgens
beschikbaarheid). Water, elektriciteit, verwarming
inbegrepen. Kinderbed gratis, op aanvraag.
Huisdieren ca. € 46/week (max. 1, cat. 1 en 2 niet
toegelaten).

195 huisjes.
huis max. 4 personen, ca. 32m2 • terras met tuinmeubelen • woonkamer met slaapbank 2 pers. en
slaapkamer met 2x bed 1 pers. • badkamer met
bad of douche, toilet • kitchenette • microgolfoven
• koffiezetapparaat • vaatwas • minikoelkast • wifi Code 62486
tegen betaling • tv (type 40)

EXTRA EARLY BOOKING

-10% bij boeking vóór 10/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-29/7 en 19/8-4/11:
-30% bij boeking vóór 1/2 (enkel cumuleerbaar
met de EXTRA EARLY BOOKING).
• Geldig tussen 8/4-29/7 en 19/8-4/11:
-20% bij boeking vóór 1/5
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
• Geldig tussen 8/4-29/7:
-15% bij boeking vóór 1/6
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
• Geldig tussen 19/8-4/11:
-15% bij boeking vóór 16/7
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
• Geldig tussen 29/7-19/8:
-10% bij boeking vóór 16/5 (cumuleerbaar met
de andere promo’s en de EXTRA EARLY BOOKING).

KORTING 10%

Op een verblijf van min. 7 nachten binnen
8/4-15/7 en 27/8-4/11.

KORTING 15%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen
8/4-15/7 en 19/8-4/11.

KORTING 25%

Op een verblijf van min. 21 nachten binnen
8/4-15/7 en 12/8-4/11.
Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RESIDENCE PONT DU GARD ★★★
REMOULINS/PONT-DU-GARD • 964 KM
GRATIS
WIFI

€€

Pont-du-Gard is een trekpleister voor elke liefhebber van geschiedenis, kunst en gastronomie, dankzij de
nabijheid van toeristische plaatsen zoals Les Baux-de-Provence en Les Alpilles, Romeinse steden zoals
Arles en Nîmes, het charmante Uzès en nog vele andere bezienswaardigheden in de regio.
3 kamerappartement max. 6 personen, ca. 50m2
INBEGREPEN
• balkon met tuinmeubelen • woonkamer met
• Gratis wifi
slaapbank 2 pers., slaapkamer met 2x bed 1 pers.
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchten slaapkamer met 2x bed 1 pers. • badkamer met
2
zwembad met geïntegreerd kinderbad (ca. 180m , bad, haardroger, apart toilet • airco • kitchenette,
open ca. 15/5-15/9, geen zwemshorts toegelaten) elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker
• Comfort: bed- en badlinnen (startset)
• koffiezetapparaat, broodrooster • vaatwas
• Privéparking
• minikoelkast • gratis wifi • tv (type 60)
LIGGING

EXTRA INFORMATIE

In Remoulins, op slechts enkele kilometers van de * 08/04-21/07, 19/08-03/11 aankomst en vertrek
beroemde aquaduct Pont-du-Gard over de Gardon dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
en op ca. 25 km van cultuursteden Nîmes en Avignon. * 22/07-18/08 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
FACILITEITEN
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,71/nacht/
Broodjesservice (de avond voordien te bestellen),
persoon vanaf 18 jaar. Waarborg € 300/woning.
ontbijtservice. Wellness (korting vanaf 6 sessies, ter Eindschoonmaak zelf doen of ca. € 40/type 31 en 30,
plaatse)
€ 70/type 40 en € 90/type 60. Wissel bedlinnen ca.
€ 12/persoon/wissel. Wissel badlinnen ca. € 9/persoon/
ACCOMMODATIE
wissel. Keukenlinnen zelf meebrengen. Water,
63 kamers/studio’s en appartementen.
elektriciteit, verwarming inbegrepen. Kinderbed en
kamer max. 2 personen, ca. 13m2 • slaapkamer
-stoel gratis. Huisdieren max. 1/woning, ca. € 46/week
met bed 2 pers. • badkamer met douche, haar(cat. 1 en 2 niet toegelaten).
droger, toilet • airco • gratis wifi • tv (type 31)
studio max. 2 personen, ca. 14m2 • woonkamer
met 2x bed 1 pers. • badkamer met douche, haar- Code 62491
droger, apart toilet • airco • kitchenette, elektrisch
fornuis, microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster • minikoelkast • gratis wifi
• tv (type 30)
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 32m2
• balkon met tuinmeubelen • woonkamer met
slaapbank 2 pers. en slaapkamer met 2x bed
1 pers. • badkamer met bad, haardroger, apart toilet
• airco • kitchenette, elektrisch fornuis, microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster
• vaatwas • minikoelkast • gratis wifi • tv (type 40)

Pont du Gard

EXTRA EARLY BOOKING

-10% bij boeking vóór 10/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s) .

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-4/11:
-25% bij boeking vóór 16/3.
• Geldig tussen 8/4-4/11:
-20% bij boeking vóór 1/5.
• Geldig tussen 8/4-4/11:
-15% bij boeking vóór 16/5.
• Geldig tussen 26/8-4/11:
-15% bij boeking vóór 16/7.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s en de
EXTRA EARLY BOOKING.)

KORTING 15%

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

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 10 nachten binnen
10/6-8/7.

KORTING 25%

Op een verblijf van min. 21 nachten binnen
8/4-28/10.
Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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LE DOMAINE DE CAMIOLE
CALLIAN • 1.168 KM

In het verzorgde vakantiepark Le Domaine de Camiole van ruim 7 hectare kan je kiezen voor een verblijf in een studio of appartement. Van aan de twee grote
zwembaden geniet je van een weids uitzicht over het typisch Provençaalse landschap. Het vakantiedomein voelt aan als een privédorp, ideaal ook voor families
met kinderen.
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 30m2
• gemeubileerd terras of balkon • woonkamer met
• Gratis wifi aan de receptie
slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers.
• Sport en ontspanning: twee openluchtzwem- • badkamer met bad of douche, haardroger, apart
baden (beide open ca. 31/5-29/9), petanque.
toilet • airco • kitchenette, 4 elektrische kookSpeeltuin
platen, oven, microgolfoven • koffiezetapparaat
• Animatie: tussen ca. 8/7-26/8: kinderclub van
• vaatwas, gratis internetaansluiting • tv (type 41)
4 tot 12 jaar
3 kamerappartement max. 6 personen (, ca. 46m2
• Privéparking en -garage
• woonkamer met slaapbank 2 pers., slaapkamer
met bed 2 pers. en slaapkamer met 2 persoonsbed
LIGGING
of stapelbed • badkamer met bad of douche, haarTussen Fréjus en Cannes. Op nog geen kilometer
droger, apart toilet • airco • kitchenette, 4 elektrische
van het charmante Callian dans le Var. Strategisch kookplaten, oven, microgolfoven • koffiezetapparaat
gelegen voor wie uitstappen wil combineren met de • vaatwas, gratis internetaansluiting • tv (type 60)
nodige rust.
3 kamerappartement max. 6 personen, ca. 46m2
FACILITEITEN
• gemeubileerd terras of balkon • woonkamer met
Ontbijt mogelijk, ter plaatse te regelen. Restaurant, slaapbank 2 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en
snackbar (in juli en augustus). Wasserette. Overdekt slaapkamer met 2 persoonsbed of stapelbed
zwembad.
• badkamer met bad of douche, haardroger, apart
toilet • airco • kitchenette, 4 elektrische kookACCOMMODATIE
platen, oven, microgolfoven • koffiezetapparaat
188 studio’s en appartementen.
• vaatwas, gratis internetaansluiting • tv (type 61)
studio max. 2 personen, ca. 20m2 • woonkamer
2
met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • badkamer met 4 kamerappartement max. 8 personen, ca. 60m
bad of douche, haardroger, toilet • airco • kitchenette, • gemeubileerd terras of balkon • woonkamer met
slaapbank 2 pers., slaapkamer met bed 2 pers.,
2 elektrische kookplaten, oven, microgolfoven
slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met
• koffiezetapparaat • vaatwas, gratis internetstapelbed • badkamer met bad of douche, haaraansluiting • tv (type 30)
studio max. 2 personen, ca. 21m2 • gemeubileerd droger, apart toilet • airco • kitchenette, 4 elektrische
kookplaten, oven, microgolfoven • koffiezetapparaat
terras of balkon • woonkamer met 2x bed 1 pers.
• vaatwas, gratis internetaansluiting • tv (type 80)
of bed 2 pers. • badkamer met bad of douche,
haardroger, toilet • airco • kitchenette, 2 elektrische
kookplaten, oven, microgolfoven • koffiezetapparaat • vaatwas, gratis internetaansluiting • tv
(type 31)

INBEGREPEN

EXTRA INFORMATIE

* 08/04-21/07, 19/08-03/11 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
* 22/07-18/08 aankomst en vertrek zaterdag met
een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,88/nacht/
persoon. Badlinnen zelf meebrengen of ca. € 9/
persoon/week. Bedlinnen zelf meebrengen of ca.
€ 12/persoon/week. Keukenlinnen zelf meebrengen.
Waarborg ca. € 300/woning. Eindschoonmaak zelf
doen of ca. € 40/types 30, 31, ca. € 70/type 41, ca.
€ 90/types 60, 61 en ca. € 130/types 80. Water,
elektriciteit, verwarming inbegrepen. Kinderset
(bed, bad en stoel) gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht,
max. 1, op aanvraag.
Code 62410

EXTRA EARLY BOOKING

-10% bij boeking vóór 10/1
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/4-29/7 en 19/8-4/11:
-30% bij boeking vóór 1/1.
• Geldig tussen 8/4-29/7:
-25% bij boeking vóór 16/4
(cumuleerbaar met de EXTRA EARLY BOOKING).
• Geldig tussen 19/8-4/11:
-20% bij boeking vóór 16/5
(cumuleerbaar met de EXTRA EARLY BOOKING).
• Geldig tussen 8/4-29/7:
-15% bij boeking vóór 1/6.
• Geldig tussen 19/8-4/11:
-15% bij boeking vóór 16/7.
• Geldig tussen 29/7-19/8:
-15% bij boeking vóór 1/1
(cumuleerbaar met de EXTRA EARLY BOOKING).
• Geldig tussen 29/7-19/8:
-10% bij boeking vóór 16/4
(cumuleerbaar met de EXTRA EARLY BOOKING).

KORTING 15%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen
8/4-22/7 en 19/8-4/11.

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 21 nachten binnen
8/4-22/7 en 19/8-4/11.

GRATIS NACHTEN

7 + 7: bij een verblijf van 14 nachten binnen
8/4-17/6 en 26/8-4/11.

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

€€

Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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