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Bienvenue
Welkom!

Voor u ligt onze brochure Charming France. Een brochure waaraan wij met hart en 
ziel hebben gewerkt. Voor u hebben wij Frankrijk letterlijk platgelopen op zoek 
naar hoofdzakelijk charmante en karaktervolle verblijven, vaak ver weg van de 
drukte en de massa. Onze zoektocht heeft ons geleid naar vaak ongerepte, ver
borgen plaatsjes die wij u graag laten ontdekken. Constant zijn wij op zoek naar 
het beste van wat dit schitterende land te bieden heeft.

In deze brochure vindt u werkelijk alles voor een geslaagde strandvakantie, een 
groene vakantie, een bergvakantie, een cultuurvakantie of een sportieve vakan
tie. Welke vakantie u ook kiest, bij ons ligt de klemtoon op kleinschaligheid en 
authenticiteit. Wij selecteerden voor u net die verblijven die de ziel van het land 
uitademen. Zo zijn wij onafgebroken op zoek naar unieke adresjes die behagelijk 
en karaktervol zijn, vaak met een inspirerende keuken. Zo worden heel wat hotels 
die wij hebben weerhouden uitgebaat door de eigenaars zelf. Met velen van hen 
hebben wij ondertussen een warme vriendschapsrelatie opgebouwd. Op die ma
nier bent u nog meer verzekerd van een attente service en een gezellige, warme 
sfeer. Vaak voelt het echt aan als thuiskomen bij Franse vrienden.

Onze brochure biedt een uitgebreide keuze aan van originele verblijfsformules, 
van indrukwekkende châteaux, over luxe of renaissancekastelen in het noorden 
(o.a. de Loire en Picardie) tot prachtig gerestaureerde middeleeuwse kastelen 
verder zuidwaarts (o.a. Occitanie, Provence). Ons aanbod omvat meerdere juweel
tjes. Of u nu kiest voor een van de kastelen, een Provençaalse ‘mas’ (landhuis) 
genesteld tussen de pijnbomen, een prachtig authentiek bewaard domein uit 
de 16e eeuw of een uniek concept met kamers verspreid over een mediterraans 
dorpje, een ding is zeker, u voelt zich overal thuis. Maar welk hotel u straks ook 
kiest, het werd door ons persoonlijk gecontroleerd waarbij wij strenge normen 
hanteren inzake ligging, netheid, service en onthaal.

Door het feit dat wij de nadruk leggen op charme, karakter, authenticiteit en 
kleinschaligheid komt u vaak op verrassende en inspirerende plaatsjes, weg van 
de platgetreden paden. Maar natuurlijk zou onze brochure niet volledig zijn als 
wij ook geen aandacht zouden hebben vooor de toeristische trekpleisters, waar 
u dan weer betoverd wordt door de magie van een weergaloze natuur, het rijke 
patrimonium of de gezellige drukte zo eigen aan Frankrijk.

Toch hoeven charme en authenticiteit niet te staan voor duur en exclusief. 
Inderdaad, er zijn ook bijzondere logeeradresjes aan democratische prijzen. Ook 
de prijsbewuste reiziger zal in deze brochure zijn gading vinden.

Vertel ons hoe uw droomvakantie eruit moet zien en wij werken voor u een voor
stel op maat uit. U combineert naar wens en kiest in alle vrijheid uw favoriete 
stad of streek, uw logement en uw transport. Ook hebben wij een aantal inspire
rende rondreizen uitgewerkt die u in staat stellen om een bepaalde regio op de 
best mogelijke manier te verkennen.

Wie een vakantie in Frankrijk wenst te boeken, zit goed bij ons. Reeds meer dan 
60 jaar is Transeurope actief als onafhankelijke en 100% Belgische reisorganisator. 
Over de jaren heen hebben wij een unieke expertise opgebouwd die wij graag met 
u zullen delen. Wij zullen alles in het werk stellen om u een geslaagde vakantie
beleving te waarborgen. Wij hopen oprecht dat wij onze liefde en onze passie 
voor dit wondermooie land met u zullen mogen delen.

Alvast een goede reis gewenst.

Het voltallige Transeurope team.

6 november 2019
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LUCKY DEAL

mogelijkheid tot 
volpension

openluchtzwembad

overdekt zwembad

appartement met 
2 slaapkamers

Kiezen voor Transeurope

Een strenge hotelselectie
We hebben een passie voor authentieke 
hotels, vaak intiem en kleinschalig. Het 
comfortniveau duiden we aan met H 
symbolen. Onze persoonlijke beoordeling 
kan afwijken van de officiële sterrenclas-
sificatie. Hotels die binnen hun categorie 
extra service en comfort bieden, krijgen 
een kleine extra B.

HH  Pretentieloze, zeer 
eenvoudige hotels, maar 
met eigen badkamer

HHH Middenklasse hotels 
met goede service. 
Meestal een bar, 
restaurant...

HHHH Eersteklasse hotels met 
vele faciliteiten en een 
zeer goede service

HHHHH Topklasse hotels die 
zich onderscheiden door 
hun kwaliteit, sfeer en 
inrichting

authentiek en intiem 

elegant en bijzonder

trendy en innoverend

logeren in stijl

echt een aanrader, hotels 
die onze persoonlijke 
voorkeur genieten

golfsurfen in de nabijheid

kite-surfen in de nabijheid

Kwalitatieve hotels met vele faciliteiten

snorkelen in de nabijheid

duiken in de nabijheid

dolfijnen spotten

parking

gratis parking

watersportfaciliteiten in  
het resort of in de nabijheid

strijkmogelijkheid

bar

restaurant

lift

paardrijden of paardenfokkerij  
in het resort of in de nabijheid

logeren in uw eigen villa

studio, kamer met kitchenette

huisdieren toegelaten

mogelijkheid tot all inclusive

haardroger

mogelijkheid tot 
halfpension

airconditioning

roomservice

toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers

minibar

koffie- en/of 
theefaciliteiten

kluisje

douche

bad

bad en/of douche

wifi

gratis wifi

fitness

ideale fietsbestemming

appartement met 
1 slaapkamer

suite met 1 aparte 
slaapkamer

ecovriendelijk hotel

suite met 2 aparte 
slaapkamers

kindvriendelijk

communicerende kamer

ligging nabij het strand 
(ev. de baan oversteken)

 
Rondreizen: individueel, zonder gids. U reist aan uw eigen ritme. Het voorgestelde pro-
gramma dient als inspiratiebron. De bezoeken aan de bezienswaardigheden, musea,... zijn 
geenszins verplicht, en ook niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
Charming+: belevingspakketjes waarbij thema’s zoals ontdekking , cultuur en gastronomie 
centraal staan. U vindt deze pakketjes op de hotelpagina’s.
Lucky Deal: uiterst scherp geprijsde voordeelpakketten, vermeld op de hotelpagina.

Meer info: zie ‘Goed om te weten’ (p. 158)

superlekkere keuken

wellnessfaciliteiten

golfclub in het resort of 
in de nabijheid

RONDREIZEN
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Substantiële voordelen

Vroegboekvoordeel *
Wanneer u vóór een bepaalde datum reserveert. Wijzigt u nadien, 
dan vervalt het voordeel.

Gratis nachten *
De gratis nacht sluit aan op de betalende nachten. Aankomsten 
vertrekdatum vallen binnen de opgegeven periode. De gratis nacht 
of de nacht met korting is steeds de goedkoopste. U verblijft de 
volledige duur in hetzelfde type kamer met hetzelfde aantal perso-
nen. U geniet in vele hotels meermaals van 1 gratis nacht.
Bijvoorbeeld ‘2  nachten betalen +  1  nacht gratis of 4  nachten 
betalen +  2  nachten gratis’. Exclusief verblijfstaks. Meestal niet 
cumuleerbaar.

Korting *
Bijvoorbeeld 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende 
nachten.

Geen toeslag éénpersoonskamer
De prijs in een éénpersoonskamer is gelijk aan die in een 
tweepersoonskamer.

55+/60+
Bepaalde hotels bieden voordelen aan voor elke persoon die 
55 jaar, 60 jaar of ouder is bij aanvang van de reis.

Jonggehuwden
Champagne, upgrade naar een duurder kamertype... Zie ‘Bonus’. 
Bij reservering te vermelden, tot max. 2 maanden na het huwelijk 
(attest voorleggen).

Bonus **
Een welkomstdrankje, gratis diner,...

Kinderen
1 of 2 kinderen overnachten gratis
Op de kamer van hetzij beide ouders (of 2 volbetalende personen) 
hetzij een alleenreizende ouder (of 1 volbetalende persoon). Vaak 
vervalt dan de toeslag voor een éénpersoonskamer en betaalt de 
volwassene de prijs in een tweepersoonskamer.
De leeftijd van het kind is die bij aanvang van de reis, niet op het 
moment van reservering.
Meestal in een plooi- of sofabed.

Familievoordeel
Korting voor 2 kinderen in een aparte kamer. Beide ouders boeken 
een kamer in hetzelfde hotel voor dezelfde periode.

Deze voordelen zijn uitsluitend van toepassing wanneer u reser-
veert aan brochureprijzen gebaseerd op contractprijzen (zie p. 8)

En nog vele andere redenen...
 1. Onze contracts managers hebben Frankrijk voor u 

platgelopen. Zij hebben elk hotel, in deze brochure 
opgenomen, persoonlijk bezocht en gecontroleerd. 
Enkel met die hotels die aan onze strenge selectie-
criteria voldoen, werd een contract afgesloten.

 2. Onze sterke inkooppositie waardoor we lagere 
prijzen en interessante voordelen voor u kunnen 
bedingen.

 3. Bij Transeurope is het nooit te laat om te reserveren.

 4. Onze knowhow en productkennis dankzij meer dan 
60 jaar specialisatie.

 5. Bij ons krijgt u eerlijke, correcte informatie. Zijn de 
hotelkamers bijvoorbeeld klein, dan zeggen we dat 
ook.

 6. U stelt zelf uw reis samen in alle vrijheid. We maken 
er werk van. Maatwerk!

 7. Alles onder een dak: vervoer, hotel, eventuele 
extra’s.

 8. Tickets voor ad hoc evenementen en bezienswaar-
digheden. U wil geen tijd verliezen in lange wacht-
rijen. Boek uw tickets vóór afreis.

 9. U vertrekt goed geïnformeerd op reis dankzij onze 
uitgebreide en verzorgde reisdocumenten.

 10. Wij waken over een onbezorgde reis. In de reisdo-
cumenten vindt u ons noodnummer, waardoor u in 
het geval van een calamiteit onmiddellijk en recht-
streeks met ons in contact kunt treden.

 11. We genieten het vertrouwen van de reissector. Wij 
werken via de betere reisagent die u op perfecte 
wijze kan adviseren. De parate kennis van ervaren 
vakmensen maakt de keuze voor u stukken gemakke-
lijker, zonder pijnlijke verrassingen achteraf. Tran-
seurope is in België lid van de ABTO (Association of 
Belgian Tour Operators) en past de reisvoorwaarden 
toe van de Geschillencommissie Reizen vzw. In Ne-
derland is Transeurope lid van de ANVR (Algemene 
Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen), 
waarvan wij eveneens de reisvoorwaarden toepas-
sen. Daarnaast zijn we in België aangesloten bij 
het Garantiefonds Reizen, en in Nederland bij de 
SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en het 
Calamiteitenfonds. U bent uitgebreid beschermd.

huisdieren toegelaten

mogelijkheid tot all inclusive

haardroger

* Het voordeel geldt op de basisprijs (vaak inclusief ontbijt). Het voordeel geldt, tenzij 
anders vermeld, niet op toeslagen (bv. Halfpension of extra bed).

** Gratis diners: exclusief dranken en niet geldig tijdens de sluitingsdata van het 
restaurant en op bepaalde feestdagen.
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 € 87,
90* 

 € 81,
20* 

 € 80,
00* 

De prijzen en de voordelen in onze brochure vermeld, 
zijn gebaseerd op de contracten die wij met onze 
hoteliers en/of lokale agenten hebben afgesloten. 
Hierbij werden competitieve prijzen en erg aantrek-
kelijke extra-voordelen bedongen. Deze contractvoor-
waarden slaan steeds op een beperkt aantal kamers.

De hotelier en/of lokale agent behoudt zich het 
recht voor om in uitzonderlijke gevallen de prijzen 
en voordelen tijdens de looptijd van de brochure te 
wijzigen. Vandaar dat de prijzen en de voordelen, in 
deze brochure vermeld, onderhevig kunnen zijn aan 
wijzigingen. Prijzen en voordelen zijn dan ook steeds 
een getrouwe weergave van de geldende voorwaarden 
bij de opmaak van de brochure.

Mochten er wijzigingen aan de prijzen en/of voorde-
len optreden na druk van de brochure, dan zullen wij 
u steeds ondubbelzinnig en vooraf informeren via uw 
reisagent of op www.transeurope.com.

Enkel de prijzen die worden gecommuniceerd bij het 
plaatsen van de reservering zijn bindend.

Eens de reservering is geplaatst, wordt deze nadien 
niet meer herzien – zelfs niet indien de hotelier en/
of de lokale agent de prijzen zou verhogen of de voor-
delen zou intrekken of afzwakken. Vroeg reserveren is 
de boodschap!

Lokale taksen (verblijfstaksen) zijn nooit inbegrepen 
en zijn steeds ter plaatse te betalen.

Altijd een scherpe prijs
Brochureprijzen gebaseerd op 
contractprijzen

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

king
1 persk.

king

2 persk.
double/
double

inclusief ontbijt

A 01/04-30/06 108,10 216,20 121,50
B 01/07-31/03 87,90 175,80 94,60

UW VOORDEEL
• Gratis continentaal ontbijt 
• Enkel in de double/double kamers: de 3de en 4de 

persoon (volwassenen of kinderen) overnachten 
gratis op de kamer van 2 volbetalende personen 
(01/04-31/03) (inclusief ontbijt)

GRATIS

De ‘vanafprijs’ is de prijs per persoon na ver-
rekening van de voordelen bij optimale bezet-
ting van een 2 persoonskamer of appartement.

vanaf

vanaf

PER PERSOON

Prijs per APPARTEMENT per nacht

studio 
2 pers.

one bedroom 
appartement 

2 pers.

ontbijt niet inbegrepen

A 01/04-21/05, 16/09-31/10 190,00 280,00
B 22/05-15/09, 01/11-31/03 160,00 210,00

Hoe berekent u de prijs?  
Een voorbeeld ter illustratie

U wil van 14/07 tot 17/07 overnachten. Dit betekent een 
verblijf van 4 dagen/3 nachten. 

Kamers
Prijs per persoon per nacht, in euro. 
U kiest het kamertype. Voor een double/double kamer neemt 
u de prijs in de derde kolom: prijsperiode B 01/07-31/03, 
2 persk.: € 94,60. 
De prijs is inclusief ontbijt.
Persoon 1 en 2 betalen elk € 94,60 x 3 = € 283,80
Persoon 3 en 4 (volwassenen of kinderen) betalen elk € 0
Totale prijs: € 283,80 x 2 personen + 0 x 2 personen = 
€ 567,60 voor 3 nachten voor 4 personen

Appartementen
Prijs per appartement per nacht, in euro. U kiest het appar te-
mentstype. Voor een studio voor 2 personen neemt u de prijs 
in de eerste kolom: prijsperiode B 22/05-15/09: € 160. De prijs is 
ontbijt niet inbegrepen.
Prijs voor 3 nachten € 160 x 3 = € 480 voor de studio hetzij € 80 
per persoon per nacht
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Wij zijn online verbonden met duizenden hotels, waar ook 
ter wereld. Via uw reisagent of op www.transeurope.com 
kunt u reserveren aan dagprijs. Als u online reserveert 
aan dagprijs wordt uw reservering onmiddellijk beves-
tigd. Bij een reservering aan dagprijs zijn de prijzen, 
voordelen (rubrieken ‘uw voordeel’, ‘kinderen’ en ‘bonus’) 
en bijzonderheden (bv. afwijkende annulatievoorwaar-
den) zoals vermeld in de brochure bij het hotel niet van 
toepassing. De prijzen en voorwaarden zoals vermeld op 
het beeldscherm zijn van toepassing. Er wordt hier op-
gegeven of het ontbijt al dan niet inbegrepen is. Zijn de 
prijzen inclusief ontbijt dan is dat voor maximaal 2 per-
sonen per kamer. Voor de overige personen is het ontbijt 
ter plaatse te betalen.

Meestal heeft u de keuze tussen een goedkoper niet- 
annuleerbaar/ niet-wijzigbaar tarief of een iets duurder 
(beperkt) annuleerbaar tarief, waarbij u de kamer kunt 
annuleren zonder of met beperkte annuleringskosten 
(bijvoorbeeld enkel de eerste nacht wordt aangerekend 
bij annulering). Deze annuleringsvoorwaarden slaan 
enkel op de reservering van het hotel aan dagprijs. 
Transport en extra’s volgen hun eigen annuleringsvoor-
waarden, conform onze Bijzondere Reisvoorwaarden.

Eens de reservering is geplaatst, wordt deze nadien niet 
meer herzien – zelfs niet indien de hotelier de prijzen 
zou verhogen. Vroeg reserveren is de boodschap!

Lokale taksen (verblijfstaksen) zijn nooit inbegrepen en 
zijn steeds ter plaatse te betalen.

Internetprijzen gebaseerd op dagprijzen

Kamerverdeling van 01/08/2020 tot 02/08/2020

€ 235,90

€ 117,90

€ 130,80

€ 130,80

17/06/2020,

17/06/2020,

17/06/2020,

17/06/2020,



Nord 
Pas-de-Calais 
Eindeloze stranden, ‘les 2 caps’ en belforten
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Hier schreef Frankrijk geschiedenis. Deze regio die samen met Picardië ‘Hauts-de-
France’ vormt, is bekend voor haar pittoreske dorpen met geplaveide straten, reli-
gieuze bouwwerken, indrukwekkende kastelen, uitgestrekte bossen en een rustig 
platteland. De fijnproevertraditie vindt u terug in herbergen en hotels, die een 
rijke en gevarieerde keuken bieden met lekkere, authentieke producten. Voor uw 
ontspanning zijn er stranden en kliffen - bv. Cap Griz-Nez en Blanc-Nez - de schit-
terende duinen van de Slack, mountainbikepistes, ritjes te paard, bootje varen 
op de rivieren of de moerassen van Clairmarais. Noord-Frankrijk heeft het: van de 
bruisende metropool Rijsel tot de weergaloze natuur van de Baai van de Somme.
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 € 45,
75* 

HHHB CHARME

FR
EEP

de l'Univers

Ligging: gelegen in het centrum, op wandelafstand van de Grand'Place en de 
Place des Héros met het belfort. Arras staat niet alleen synoniem voor kunst 
en geschiedenis, bezoek ook eens de krijtgroeven Les Boves en het Canadees 
herdenkingsmonument in Vimy. De Dienst voor Toerisme biedt een City Pass 
aan, waarmee u tegen verminderde prijs toegang heeft tot de belangrijkste 
toeristische attracties (het belfort, Les Boves, de Wellington steengroeve, het 
Museum voor Schone kunsten en de Cité Nature). De golfterreinen liggen op 
slechts 5 minuten van het centrum. Bushalte aan het hotel.
Transport: per auto: 152 km (Brussel), 184 km (Parijs), 347 km (Amsterdam). 
TGV-station Arras op 1 km. Luchthaven Lille/Lesquin op 47 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het elegant interieur kenmerkt zich door een gedempte sfeer, 
oude parket vloeren, muren in natuursteen en een gevoel van ruimte. De stijl 
is romantisch, maar aangevuld met hedendaagse accenten. Inkom en receptie, 
een lounge en een gezellige bar. Het restaurant Le Clusius, semi-gastrono-
misch, geniet een uitstekende reputatie in de streek. U kan er genieten van 
heerlijke streekgerechten in een behaaglijk kader. Voor of na het diner kan 
u relaxen met een aperitiefje of een wijntje in de wijnkelder. U kan gebruik 
maken van de afgesloten privéparking (vanaf € 10/24 uur, vooraf reserveren is 
noodzakelijk).
Kamers: er worden 38 romantische kamers aangeboden (voor max. 2 personen, 
met vast tapijt, 30 kamers zijn toegankelijk met de lift), elk met een individuele 
decoratie. We reserveren voor u een charme kamer (14 m²) of een luxe kamer 
(14-18 m², water, badjassen en pan toffels).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,40/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 13/nacht. Geen halfpension mogelijk op 24/12 en 31/12. Het res-
taurant is gesloten in augustus.

Achter de gevel van dit voormalig jezuïeten  
klooster uit de 16de eeuw wacht u een 
bijzonder warm onthaal in dit cosy, klein
schalig charmehotelletje. U verblijft er in 
het centrum van het mooi heropgebouwde 
Arras en u geniet er van een uitstekende 
keuken. Een prima keuze voor een roman
tisch of cultureel tussendoortje.

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk. 1 persk.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NRDV0026 X1

charme kamers halfpension 32
A 01/04-07/07, 01/09-31/10 70 123
B 08/07-31/08, 01/11-31/03 61 100

luxe kamers
C 01/04-07/07, 01/09-31/10 81 133
D 08/07-31/08, 01/11-31/03 70 110

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis)
• 1 nacht betalen + de tweede nacht aan halve prijs 

(01/01/20-14/04/20, 08/07/20-31/08/20, 11/10/20-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Arras
Een fascinerende en 
gast  vrije stad met 
mooie pleinen, een 
indruk   wekkende kathe
draal en bijhorende 
ab dij, en talrijke histo
rische monumenten zoals een prachtig 
belfort. De stad kreeg het hard te verduren 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar werd 
nadien identiek heropgebouwd, zodat het 
historisch patrimonium er vandaag in een 
uitstekende staat verkeert.

lu
xe

 k
am

er
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 € 43,
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Château Tilques

Ligging: een rustige ligging in een wondermooi park van 4 ha, op 5 km van 
Saint-Omer. Aanbevolen uitstapjes in de omgeving: La Coupole, een onder-
grondse basis die in 1944 gebouwd werd door de Duitsers om de V2-raketten 
naar Londen te lanceren, en de kristalfabriek Arc (rondleiding en winkel).
Transport: per auto: 210 km (Brussel), 255 km (Parijs), 360 km (Amsterdam). 
Treinstation Saint-Omer op 5 km. TGV-station Calais/Fréthun op 40 km, Lille 
op 70  km. Luchthaven Lille/Lesquin op 80  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom en receptie, lounge en bar, een veranda-salon waar een 
kleine kaart wordt aangeboden, en een terras voor de mooie dagen, aansluitend 
op de zalige tuin. Lunch in Le Café du Parc (maandag-vrijdag). Het gastrono-
misch restaurant Le Vert Mesnil is ondergebracht in de vroegere stallen en biedt 
een traditionele keuken in een sfeervol kader. Wijnshop. Wat sport en ontspan-
ning betreft, beschikt u over een overdekt verwarmd zwembad en is er moge-
lijkheid tot tennis. L'Aa Golf Club van Saint-Omer op 20 minuten van het hotel.
Kamers: een totaal van 53 kamers, steeds met een tweepersoonsbed. Enkel in 
de luxe kamers badjassen en pantoffels, koffie- en theefaciliteiten. Een flesje 
water bij aankomst. In het kasteel bevinden zich de romantisch ingerichte 
kamers, elk met een individueel karakter, voor max. 2 personen: charme (13-
20 m²) of luxe (19-33 m²). In het paviljoen met directe toegang tot het zwembad 
liggen de luxe kamers in een eigentijdse stijl (34 m², balkon of terras, kluisje, 
voor max. 3 personen). Tweepersoonskamer voor alleengebruik (charme).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel luxe kamers (paviljoen): verminderde prijs 
voor 2 kinderen van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 0,76/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 30/nacht (luxe kamers in het paviljoen). Geen halfpension moge-
lijk op 24/12 en 31/12.
Bonus: 20% korting op de green fee van de golf van St.-Omer. Fles champagne 
voor jonggehuwden.

Het Château Tilques werd gebouwd in 
1891, op de resten van een 17deeeuwse 
manoir. U verblijft hier in een imposant 
kasteelhotel in neovlaamse stijl in een 
vredige, groene omgeving vlak bij Saint
Omer. Het hotel is erg geliefd omwille van 
zijn evenwichtige architectuur, authen
tieke Franse charme, elegante kamers én 
voortreffelijke keuken.

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk. 1 persk.
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NRDV0020 X0

charme kamers 1ste kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 11
2de kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 52 
halfpension 35

A 01/04-30/04, 01/10-31/03 68 120
B 01/05-30/09 79 143

luxe kamers
C 01/04-30/04, 01/10-31/03 79 130 59
D 01/05-30/09 92 156 59

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 30 dagen voor afreis voor 

verblijven 01/04/20-31/03/21, cumuleerbaar met 2+1, 3+1)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-30/09/20)
• 15% korting bij min. 2 nachten (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21) OF 

10% korting bij min. 2 nachten (29/04/20-03/10/20) (niet cumuleerbaar)
(inclusief ontbijt)

De Pas-de-Calais

GRATIS

Tilques (SaintOmer)
Het kleine dorpje 
Tilques ligt vredig in 
het groen op 5 km van 
het schit terend histo 
risch kunst stadje Saint
Omer, waar u kan rond
dwalen in de pittoreske oude wijk en de 
kathedraal kan bewonderen. SaintOmer 
heeft een mooi park en er is een typische 
markt op zaterdag. De Aa SaintOmer Golf 
Club geniet internationale faam.
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CléryChâteau d'Hesdin l'Abbé

Ligging: idyllisch gelegen in het achterland, tussen Boulogne-sur-Mer (op 
10 km) en Le Touquet (op 28 km), in een prachtig park van 5 ha. Boulogne-
sur-Mer is de hoofdplaats van de Opaal kust, een historische kunststad met een 
mooie middeleeuwse wijk. Nausicaa, het grootste centrum voor het maritieme 
leefmilieu in Europa, is een verplicht bezoek (op 12 km).
Transport: per auto: 246 km (Brussel), 257 km (Parijs), 414 km (Amsterdam). 
Treinstation Hesdigneul op 2 km. TGV-station Boulogne-Ville op 10 km. Luchthaven 
Lille/Lesquin op 130 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de receptie, het restaurant, de bar en de intieme salons zijn 
onder  gebracht in het kasteel zelf. Ze bieden een rustig, sfeervol en uitnodi-
gend kader. Het restaurant Le Berthier met veranda serveert een uitstekende, 
geraffineerde keuken en kijkt uit op het riante park. Op de menukaart staan 
vooral vis en streekproducten; de keuze is eerder beperkt. Roomservice (enkel 
dranken). Wifi is gratis beschikbaar in heel het hotel. Er is een gratis sauna in 
het paviljoen Les Fermettes, jeu de boules en bowling in de tuin. Mogelijkheid 
tot beauty service op de kamer (betalend). Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: de 25 kamers zijn charmant en allemaal verschillend, elk met een indi-
vidueel karakter. Ze liggen verspreid over het kasteel en de 2 bij gebouwen en 
worden toegewezen volgens beschikbaarheid. Charme kamers (15 m², met vast 
tapijt): kasteel (4), fermette (1) of cottage (2). Ruimere luxe kamers (20 m², 
met zithoek, badjassen, tegelvloer of vast tapijt): kasteel (5), fermette (7) of 
cottage (6).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de luxe kamers: verminderde prijs voor 
1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: huisdieren: € 20/nacht. Verblijfstaks (vanaf 13 jaar): € 1/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen). Het restaurant is gesloten op zondag 
01/12/20-31/03/21, geen halfpension mogelijk.
Bonus: halve fles champagne voor jonggehuwden.

Dit klein en elegant kasteelhotel uit 
1766 biedt de authentieke charme van een 
familiechâteau van weleer. Het interieur 
is zowel stijlvol als gezellig. Hotel Cléry 
is al vele jaren favoriet bij onze klanten. 
'Douceur de vivre' is hier het sleutelwoord, 
een vriendelijke, rustige oase aan de Côte 
d'Opale, waar het zalig vertoeven is.

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk. 1 persk.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NRDV0007 N1

charme kamers halfpension volwassene 34
kind 3 < 6 jaar inclusief ontbijt 
of halfpension 52
kind 6 < 13 jaar 
inclusief ontbijt 52 
inclusief halfpension 69

A 01/01-30/04, 01/10-31/03 72 126
B 01/05-30/09 83 150

luxe kamers
C 01/01-30/04, 01/10-31/03 83 137
D 01/05-30/09 96 164

UW VOORDEEL
• 1 nacht betalen + de tweede nacht aan halve prijs (01/04/20-

25/04/20, 01/10/20-31/03/21)
• 1 nacht betalen + de tweede nacht aan halve prijs (29/04/20-

23/09/20, aankomst van zondag t/m woensdag)
(inclusief ontbijt)

GRATIS
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Hesdin l'Abbé
Vredig plaatsje op 
een steen  worp van 
BoulognesurMer, op 
het platte  land in het 
hart van de Bocage 
Boulonnais, dicht bij 
de zee en het strand. U logeert in een 
groene streek doorspekt met talrijke 
wandel routes, golf terreinen, abdijen, 
kapel len, molens, musea en typische 
graan schuren... en niet te vergeten: 
schitte rende kusten!
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Hôtel du Golf

Ligging: dankzij de ligging op het golfterrein van de Aa Saint-Omer Golf Club 
biedt dit knappe driesterrenhotel u een uitzonderlijk mooi zicht op het 18-holes 
parcours en de magnifieke glooiende en beboste vallei van de Aa-rivier. Het 
centrum van het stadje Saint-Omer bevindt zich op zo'n 15 km van het hotel.
Transport: per auto: 190 km (Brussel), 258 km (Parijs), 375 km (Amsterdam). 
Treinstation Saint-Omer op 15 km. Luchthaven Lille/Lesquin op 80 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de charmante Noord-Amerikaanse chaletstijl zorgt voor een 
warme, gemoedelijke sfeer in heel het gebouw. Naast de open receptie situeert 
zich de stijlvolle bar en elegante lounge met zithoeken die u een adembene-
mend panoramisch uitzicht geven op het wondermooie landschap. Rechts van 
de receptie komt u terecht in het gastronomisch restaurant Le Lodge (voor het 
diner). De chef-koks zullen u zeker weten te bekoren met hun verfijnde Franse 
keuken en uitgebreide wijnkaart met excellente wijnselectie. In het clubhouse 
van de golf bevindt zich de brasserie Le Ristandèl waar u terecht kan voor de 
lunch. Voor uw ontspanning is er een kleine gratis sauna en bubbelbad (geslo-
ten op maandagvoormiddag). Oplaadpunt voor elektrische wagens. Golfstages 
op het domein op aanvraag.
Kamers: de 54 hedendaagse kamers (25 m², met make-upspiegel en vast tapijt) 
genieten een verfijnde, knusse stijl. Hier wordt de Noord-Amerikaanse cha-
letstijl vertaald in het gebruik van warme kleuren zoals rood, bruin, groen 
en blauw. Wij reserveren voor u een charme kamer (25 m², met zicht op het 
bos) of een luxe kamer (25 m², badjassen en pantoffels, fantastisch zicht op 
de glooiende, groene golfvelden). Beide types zijn voor maximum 2 personen. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel) (uitgezonderd 24/12).
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 15/nacht.
Bonus: 20% korting op de green fee van de golf van St.-Omer.

Een fenomenaal landschap, een fan
tastische golf, een charmante Noord
Amerikaanse chaletstijl, smaakvolle 
kamers... dit hotel biedt u een genoeglijk 
kader om tot rust te komen. Heerlijke fiets
tochtjes en gezellige wandelingen bieden 
u de gelegenheid om van de ongerepte, 
wondermooie natuur te genieten.

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk. 1 persk.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NRDV0027 X0

charme kamers halfpension 35
A 01/01-30/04, 01/10-31/03 59 98
B 01/05-30/09 68 120

luxe kamers
C 01/01-30/04, 01/10-31/03 68 107
D 01/05-30/09 79 130

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 30 dagen voor afreis voor 

verblijven 01/04/20-31/03/21, cumuleerbaar met 2+1, 3+1)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (29/04/20-03/10/20)
• 15% korting bij min. 2 nachten (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21) OF 

10% korting bij min. 2 nachten (01/05/20-30/09/20) (niet cumuleerbaar)
(inclusief ontbijt)

De Pas-de-Calais

GRATIS
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Lumbres (SaintOmer)
Pittoresk stadje vol 
kunst en historie met 
een ruim aanbod aan 
bezienswaardigheden, 
wandel en fietsroutes, 
gezellige winkeltjes 
en leuke eethuisjes. Al wandelend door 
de straten ontdekt u tal van bouwstijlen: 
naast 18deeeuwse herenhuizen staan 
typisch Vlaamse huizen en andere gebou
wen die herinneren aan het rijke verleden 
van de stad.
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Du Parc Hardelot

Ligging: rustig gelegen en omringd door mooie villa's, op 1,5  km van het 
kleine centrum en van het 3 km lange zandstrand van Hardelot met een ruim 
sport aanbod, o.m. (kite)surfen en (strand)zeilen. De nabijheid van een uniek 
bos gebied, de heerlijke duinen van de Opaalkust en de kliffen van Cap-Blanc 
Nez en Cap-Gris Nez (op 45 km) worden door natuurliefhebbers en rustzoekers 
erg ge waar deerd. Ook het bezoeken waard: het kasteel van Hardelot (2 km), 
Boulogne-sur-Mer met zijn middeleeuwse bovenstad en Nausicaa (15 km), de 
mon daine badplaats Le Touquet-Paris-Plage (20 km).
Transport: per auto: 250 km (Brussel), 247 km (Parijs), 414 km (Amsterdam). 
Trein station Boulogne-sur-Mer op 15  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: ruime receptie met veel lichtinval. De uitnodigende bar is klas siek 
ingericht met veel houtwerk, net als het restaurant L'Orangerie, waar lichte 
traditionele Franse gerechten op de kaart staan. Het ver warmde openlucht-
zwembad met kindergedeelte (geopend naargelang de weers omstandig heden) 
bevindt zich in de grote, mooi aangelegde tuin. Ligstoelen en handdoeken zijn 
gratis. Gratis sauna en tennis (3 pleinen). Op 2 km, niet behorend tot het hotel, 
be vindt zich een golfterrein (19 holes).
Kamers: de 80 kamers zijn naar Franse normen bijzonder ruim (32 m², make-
upspiegel, vast tapijt). In elke kamer is een zithoek met sofa voorzien. U kan 
kiezen uit een charme kamer (2 éénpersoonsbedden) of een luxe kamer (twee-
persoonsbed of 2 éénpersoonsbedden, badjassen en pantoffels, koffie- en thee-
faciliteiten, balkon of terras). Tweepersoonskamer voor alleen gebruik (charme).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de luxe kamers: 1 kind t/m 12 jaar over-
nacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 13 jaar): € 1/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Huisdieren: € 13/nacht.
Bonus: 20% korting op de green fee van de golf van St.-Omer (op ca. 50 km).

Hotel du Parc Hardelot is magnifiek 
ge legen in een 3 ha groot park, omringd 
door mooie villa's. De ruime kamers, lek
kere keuken en puike service zijn maar 
enkele van de vele troeven. Omdat zowel 
natuur, cultuur en sport nooit ver weg zijn, 
biedt dit hotel heel wat mogelijkheden 
voor een gevariëerde vakantie.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
charme

1 persk.
charme

2 persk.
luxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NRDV0034 X0

A 01/04-30/04 60 98 70 halfpension 33
B 01/05-30/09 74 124 84
A 01/10-31/03 60 98 70

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 30 dagen voor afreis voor 

verblijven 01/04/20-31/03/21, cumuleerbaar met 2+1, 3+1)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (29/04/20-03/10/20)
• 30% korting bij min. 2 nachten (04/11/20-28/02/21) OF 15% korting bij min. 

2 nachten (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-03/11/20, 01/03/21-31/03/21) OF 10% 
korting bij min. 2 nachten (01/05/20-30/09/20) (niet cumuleerbaar)

(inclusief ontbijt)

GRATIS

Hardelot
Hardelot ligt tussen Le 
Touquet en Boulogne
surMer en was begin 
20ste eeuw een hot
spot voor de Britse en 
Belgi sche aristocra
tie. De rian te villa's herinneren aan deze 
glorieu ze periode. Deze badplaats is de 
ideale uitvalsbasis om de kliffen van Cap
Blanc Nez en CapGris Nez te ontdekken. 
Het uitgestrekte strand en de bossen van 
het nabij gelegen regionaal natuurpark 
nodi gen uit tot wandelen.
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Best Western L'Hermitage

Ligging: u verblijft hier in 'la ville haute' (het hoger stadsgedeelte van 
Montreuil), in het hartje van deze middeleeuwse stad, binnen de 3 km lange 
stadswallen, die toegankelijk zijn voor een wandeling. Er heerst een gezellige 
sfeer in de pittoreske straatjes. Bezoek zeker de mooie citadel, een geklasseerd 
historisch monument. Tot de excursiemogelijkheden in de streek behoren Le 
Touquet-Paris Plage, Berck-sur-Mer (beide op 15 km) en het vissersdorp Etaples-
sur-Mer (10 km).
Transport: per auto: 265 km (Brussel), 225 km (Parijs), 430 km (Amsterdam). 
Treinstation Montreuil-sur-Mer op 1  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit pand werd in de 19de eeuw heropgebouwd onder het bewind 
van Napoleon III. U wordt verwelkomd aan de ruime receptie met salon en 
aansluitend treft u de aangename bar en de ontbijtruimte met zicht op de tuin. 
Het gerenommeerde restaurant (uitgebaat door derden) heeft een eigentijds 
neo-industrieel interieur, én een mooi tuin terras waar het heerlijk tafelen is. De 
lokale bevolking komt hier ook graag, een garantie voor kwaliteit en service. In 
het health center Premium Spa La Villa du Soin kan u terecht voor schoonheids- 
en water behandelingen, hamam,....(betalend). Voor de sportievelingen is er 
een kleine fitnessruimte. U kan de auto parkeren in een afgesloten, bewaakte 
parking (vanaf € 10/24 uur).
Kamers: de 57 mooie kamers (15-23 m²) met vast tapijt hebben een comfortabel, 
hedendaags decor en zijn deels onder gebracht in het hoofdgebouw en deels in 
het nieuwe gedeelte. Naar keuze reserveren we voor u een standaard kamer 
of een comfort kamer met een queensize bed mits toeslag. Communicerende 
kamers op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: het restaurant is gesloten op zondag en maandag, uitgez. in 
juli en augustus gesloten op woensdag. Verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Huisdieren: € 18/nacht. Topdata: 11/04-12/04, 01/05-02/05, 
08/05-09/05, 21/05-23/05, 29/05-31/05, 11/07-13/07, 15/08, 31/10, 31/12-01/01.

Dit knap 3 sterrenhotel is ondergebracht in 
een mooi, historisch gebouw. De gemeen
schappelijke ruimtes stralen veel charme 
uit. L'Hermitage is centraal gelegen in het 
schilderachtige stadje MontreuilsurMer, 
ideaal voor uitstapjes naar de schitte
rende Opaalkust met zijn ruige kliffen en 
uitgestrekte fijnzandstranden.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NRDV0019 N1

A 01/04-30/09 uitgez. topdata 75 150 43 2 persk. comfort 
per. A/C 17 
per. B 14

B 01/10-31/03 uitgez. topdata 52 104 43
C Topdata 91 181 43
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining NRDVP119
D 01/04-30/09 uitgez. topdata 189
E 01/10-31/03 uitgez. topdata 145
F Topdata 225

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag, 

maandag of dinsdag (01/04/20-31/10/20)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/11/20-31/03/21)
(uitgez. topdata)

De Opaalkust

DINING
 ∙ 2 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 diner gourmand 
4 gangen (geen aankomst 
op zondag, uitgez. in juli 
en augustus)

GRATIS

vanaf

MontreuilsurMer
Een middeleeuwse ver
sterkte stad met 3 km 
omwallingen, gedomi
neerd door de burcht. 
U heeft een prachtig 
panorama op de dui
nen van de Opaalkust. Zoals de naam al 
doet vermoeden lag Montreuil vroeger aan 
zee, verbonden door de rivier la Canche. 
Montreuil verwerft steeds meer faam op 
culinair gebied, u treft er uitstekende 
restaurants.
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Les Saules

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

2 persk.
premium

2 persk.
familie

inclusief ontbijt
NRDV0035 X0

A 09/04-09/07, 16/10-01/11 71 78 86
B 10/07-30/09 83 90 98
C 01/10-15/10, 02/11-17/12 58 65 73
A 18/12-03/01 71 78 86
C 04/01-31/03 58 65 73

Ligging: rustig, in het vredige centrum van Favières. De mon-
ding van de Baai van de Somme, ligt op 5 km. De gezellige 
stadscentra van Le Crotoy (5 km) en Saint-Valéry-sur-Somme 
(14 km), en iets verder de statige abdij van Saint-Riquier met 
museum (30 km).
Transport: per auto: 297 km (Brussel), 212 km (Parijs), 463 km 
(Amsterdam). Treinstation Rue op 7 km.
Faciliteiten: lobby met de receptie (8-20 uur). Het gerenom-
meerde restaurant La Table de Flo serveert een traditionele 
Franse keuken en kijkt uit op de tuin met vijver. Kleine spa 
met sauna, stoombad en bubbelbad (betalend). Massages en 
behandelingen op aanvraag (betalend). Gratis fietsenberging.
Kamers: 21 gezellige kamers verspreid over de 2 vleugels (vast 
tapijt of tegel vloer). Max. 2 pers.: comfort kamers (20-23 m², 1ste 
verdieping) of premium kamers (18-24 m², gelijkvloers met ter-
ras). Max. 4 pers.: familiekamers (21-25 m², extra bed 3de en 4de 
volwassene: per. A/C € 15/pers./nacht, per. B € 20/pers./nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag 
van € 25/dag (volwassene) of € 12/dag (t/m 9 jaar) (3 gangen, 
keuzemenu).
Kinderen: enkel in de familiekamers: 2 kinderen t/m 9 jaar over-
nachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: huisdieren: €  12/nacht. Verblijfstaks: 
€ 1,15/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: reservering voor 15/01/20: 50% korting op de toegang tot 
de spa bij min. 2 nachten (uitgez. massages en behandelingen).

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/10/20-

15/10/20, 02/11/20-17/12/20, 04/01/21-31/03/21) 
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Gelegen op enkele km van de Baai 
van de Somme is Les Saules ideaal 
voor fietsers en rustzoekers. De gezel
lige sfeer en de lekkere keuken zijn 
hier de voornaamste troeven.

Favières (Baai van de Somme)
Klein dorpje op het platteland dat zich, gezien zijn ligging, 
ideaal leent voor fietstochtjes en uitstappen naar de sublieme 
Baai van de Somme. Hier komt u voor een verblijf in alle rust.

La Maison Rouge

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
NRDV0028 X0

A 01/04-31/03 donderdag/zondag 61 109 67
B 01/04-31/03 maandag/woensdag 67 122 62

Ligging: La Maison Rouge ligt op 500 m van de dorpskern, op 
het platteland van Béthune, op 56 km van Rijsel. Bezoek het 
Motormuseum, het Mijnmuseum en het recreatiepark Loisinord. 
Het Louvre Lens Museum bevindt zich op 14 km.
Transport: per auto: 156 km (Brussel), 212 km (Parijs), 340 km 
(Amsterdam). Treinstation Noeux-les-Mines op 800  m. TGV-
station Lens op 15 km. Luchthaven Lille/Lesquin op 50 km.
Faciliteiten: het hotel is ondergebracht in een mooi histo-
risch pand, een voormalig burgershuis van begin 1900. Aan de 
receptie zal u allerhartelijkst verwelkomd worden. Aansluitend 
vindt u de bar en een gezellige lounge. Het restaurant is sfeer-
vol ingericht in de voormalige woonruimtes van het gebouw. U 
degusteert er geraffineerde streekgerechten, de heer des huizes 
zwaait de scepter in de keuken. Er is ook een kleine tuin voor 
een groen toetsje. In de omgeving: fietsen, wandelen, vissen, 
kanovaren. Tennis, golf (9 holes) en paardrijden op 7 km.
Kamers: dit hotel telt 40 kamers (28 m², met vast tapijt) die 
verdeeld liggen over 3 verdiepingen. Ze zijn gezellig ingericht, 
in hoofdzakelijk warme, rode tinten.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Mogelijkheid tot half-
pension, ter plaatse te betalen.
Kinderen: 1 kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van 
de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen).

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-

31/07/20, 01/09/20-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/08/20-

31/08/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten 
genieten)

GRATIS

Een kleinschalig gourmethotelletje 
met een familiaal onthaal, knappe 
kamers en een verfijnde keuken. 
Overdag kan u in de omgeving kunst 
en oorlogsgeschiedenis ontdekken.

NoeuxlesMines (Lens)
Typisch dorpje op 15 km van Lens, waar zich een bijhuis van het 
Louvre Museum bevindt. Dit hypermoderne museum herbergt 
een fabelachtige collectie in een vernieuwende opstelling.
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Auberge du Jeu de Paume

Ligging: in het idyllische Domaine de Chantilly. Het kasteelpark vormt het 
ideale decor voor een zalige wandeling. De hippodroom van Chantilly ligt 
vlak bij het hotel. Een bezoek aan het nabijgelegen legendarische Château de 
Chantilly, het Musée Condé, les Grandes Ecuries en het Musée du Cheval zal u 
zeker bekoren.
Transport: per auto: 284 km (Brussel), 54 km (Parijs), 473 km (Amsterdam). 
Luchthaven Paris Charles de Gaulle op 26 km, Paris Orly op 64 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: heerlijk verpozen in de elegante salons. Gastronomisch restaurant 
La Table de Connétable met 2 Michelinsterren, onder leiding van de jonge, 
getalenteerde chef Arnaud Faye. U wordt er verwend met verfijnde, creatieve 
gerechten. Le Jardin d'Hiver serveert klassieke gerechten in een rustige sfeer. 
Rijkelijk uitgeruste Spa Valmont (600 m², gratis toegang) met diffuus licht en 
kleurige mozaïeken. Verwarmd overdekt zwembad, sauna en hamam.
Kamers: 92 elegante kamers en suites, luxueus en smaakvol ingericht in 18de-
eeuwse stijl. Indisch-geïnspireerde kleurrijke stoffen, Italiaans marmer en mas-
sief eiken meubilair in Louis XV-stijl zetten de toon. Ze geven uit op de stad 
Chantilly of de patio. Classic (28 m², max. 2 personen) en deluxe (32 m², max. 
3 personen) kamers. Een deluxe kamer met parkzicht wordt u warm aanbevolen 
(mits toeslag). Junior (45-58 m², max. 3 personen) en deluxe suites (50-60 m², 
max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (deluxe kamer en junior suite) of 2 kin-
deren (deluxe suite) t/m 11 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders 
(inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: topdata: 31/12/20  en 14/02/21. Verblijfstaks: €  2,50/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: gratis minibar (water en fruitsap). Jonggehuwden (enkel in de deluxe 
suite): fles wijn en lekkers.

'Art de vivre à la française' in dit unieke 
hotel, gesitueerd in het hart van het schit
terende Domaine de Chantilly. U verblijft 
hier prinsheerlijk in een uitgelezen kader 
en geniet van talrijke culinaire hoogstand
jes en ongeëvenaarde faciliteiten. Dit 
historische en prestigieuze adres bouwt 
voort op de rijke traditie van de Franse 
hotellerie. Elegantie en discrete luxe staan 
voorop.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
deluxe

junior
suite

2 pers.

deluxe
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
IDFV0017 N0

A 01/04-30/06 193 236 315 450 extra bed (3de volwassene) 72
2 persk. deluxe parkzicht
per. A 86
per. B/C 71

B 01/07-31/08 165 193 272 379
A 01/09-31/10 193 236 315 450
B 01/11-31/03 uitgez. topdata 165 193 272 379
C Topdata 308 336 415 522
Pakketprijs per persoon Charming+ Cultuur IDFVP017
D 01/07-31/08, 01/11-31/03 uitgez. topdata 349

UW VOORDEEL
• 1 nacht betalen + de tweede nacht aan halve prijs (01/07/20-

31/08/20, 01/11/20-31/03/21, uitgez. topdata)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-

31/10/20)

Ile de France

CULTUUR
 ∙ 3 nachten in een classic 
kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 dagpas voor het 
Domaine Chantilly 
(toegang tot het kasteel, 
de tuinen, de stallen 
en het museum van 
het paard, audioguide 
inbegrepen)

GRATIS

vanaf

Chantilly
Vooral bekend van
wege het fraaie kas
teel, omgeven door 
een prachtig park. Het 
is er heerlijk wande
len. Het kasteel zelf 
herbergt twee belangrijke Franse musea 
waaronder het Musée Condé, op vlak van 
oude schilderkunst is dit na het Louvre 
het belangrijkste museum van Frankrijk. 
Ook de bibliotheek met ca. 30.000 boe
ken is indrukwekkend. Chantilly staat 
ook bekend als de paardenhoofdstad van 
Frankrijk.
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Champagne- 
Ardenne
Geschiedenis, monumenten,  
gastronomie en... champagne
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Champagne- 
Ardenne

Sedan
Donchery

Vienne-le-Château
Reims

Vinay (Epernay)

Bergères Les Vertus

Troyes

26     

27

25

24b

2322

Mezy-Moulins
24a 

Saint-Malo

Combourg

Trébeurden
Perros-Guirec

Plouider

Audierne

Pont-Aven

76

79

75b

80

78 74-75a
77

Brest 81

Nivillac 
(La Roche-
Bernard)

La Baule

Carnac

Belle-Île-
en-Mer

84

85
88-89 87

86

82-83

Nantes

Clisson

Ile de Ré 
(Rivedoux-Plage)

St-Hilaire de Riez

Les Sables d'Olonne
La Mothe-Achard

110

111
113b

114

La Roche Posay115

113a
Trizay

Tours
Montlouis-sur-Loire

Cheverny

Chenonceaux

Saumur
Azay-le-Rideau

Fontevraud L’Abbaye

  

Marçay/Chinon 96

94b
94a

9798

93

99
95

Deze streek die deel uitmaakt van de Grand-Est bezit een opmerkelijk religieus 
erfgoed, een van de belangrijkste in Frankrijk, waarvan de kathedraal van Reims 
een subliem voorbeeld is. Ontdek de talrijke kastelen: Langres, Rocroi en Sedan bv. 
hebben imposante versterkingen die getuigen van een roemrijk verleden. Zonder 
natuurlijk de champagne te vergeten, de godendrank die alle mooie momenten 
van het leven bezegelt. Daarnaast kan de regio Champagne-Ardenne bogen op 
een indrukwekkend aantal streekgerechten. Zowat 400 restaurants, herbergen en 
‘tables d’hôtes’ verwachten u. Bon appétit!
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Domaine Château du Faucon

Ligging: buiten het dorpscentrum, omgeven door een prachtig park en de bos-
sen van het kasteel. Het groene heuvellandschap nodigt uit tot mooie natuur-
wandelingen en stevige fietstochten. Langs de Maas is het een stuk vlakker om 
te fietsen. Sedan, met het versterkte kasteel, de middeleeuwse stad Charleville-
Mézières, met basiliek en het Rimbaud-museum, op ca. 10 km.
Transport: per auto: 194 km (Brussel), 238 km (Parijs), 396 km (Amsterdam). 
Treinstation Charleville-Mézières op 16  km en TGV-station Sedan op 10  km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het domein bestaat uit het kasteel en verschillende bijgebouwen. 
In het kasteel zelf treft u de receptie, een cosy salon en een gemoedelijke bar. 
Het stijlvolle restaurant, verspreid over 3 salons, biedt een verfijnde culinaire 
kaart met tal van lokale specialiteiten. U kan ook buiten op het ruime terras 
dineren. In een van de bijgebouwen bevindt zich de wellnesszone met sauna, 
bubbelbad en fitness. In het fraai aangelegde kasteelpark (28 ha) met vijver, kan 
u gebruik maken van de talrijke sport- en ontspanningsfaciliteiten (betalend): 
minigolf, golfsimulator, tennis, badminton, tafeltennis. Fietsverhuur (e-bikes 
op aanvraag). Er is ook een manege op het domein. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: 33 kamers met zicht op het park, volledig gerenoveerd in 2019. Elke 
kamer is individueel ingericht, warm van sfeer en authentiek van karakter. Het 
interieur is 17de-eeuws geïnspireerd, met houten vloer, met hedendaagse voor-
zieningen. Superior kamers in het kasteel (25 m², max. 2 personen), een pres-
tige dépendance kamer (35 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 1 kind) 
of familiesuites (50 m², max. 4 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (menu Faucon, 
3 gangen keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje: € 19/nacht. Enkel in de prestige dépendance kamers: 
verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 11  jaar op de kamer van de ouders. 
Dezelfde korting voor 2 kinderen in de familiesuite (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,21/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Het hotel is gesloten 20/12/20-03/01/21.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: bloemen en versierde kamer.

U verblijft hier in een knap gerestaureerd 
kasteelhotel uit de 17de eeuw, gelegen in 
een rustige en groene omgeving. U geniet 
er van een romantisch kader, geraffineerd 
en charmant. Het Domaine Château du 
Faucon biedt tal van sport- en ontspan-
ningsfaciliteiten en staat bekend om zijn 
gastronomische keuken. De kamers wer-
den volledig gerenoveerd in 2019.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
superior
château

2 persk.
prestige

dépendance

familie suite
dépendance

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CHAV0036 N1

A 01/04-30/04, 01/10-31/10 zondag/vrijdag 102 153 203 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 54
halfpension 
volwassene 55 
kind < 12 jaar 35

B 01/04-30/04, 01/10-31/10 zaterdag 122 173 230
C 01/05-30/09, 28/12-02/01 zondag/vrijdag 122 183 244
D 01/05-30/09, 28/12-02/01 zaterdag 142 203 271
E 01/11-27/12, 03/01-31/03 zondag/vrijdag 88 132 176
F 01/11-27/12, 03/01-31/03 zaterdag 109 153 203
Pakketprijs per persoon Charming+ Relax CHAVP036
G 01/04-31/10, 28/12-02/01 aankomst zondag/vrijdag 120 175
H 01/04-31/10, 28/12-02/01 aankomst zaterdag 145 215
I 01/11-27/12, 03/01-31/03 aankomst zondag/vrijdag 115 155
J 01/11-27/12, 03/01-31/03 aankomst zaterdag 125 179

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 90 dagen voor afreis)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst van zondag t/m 

woensdag (02/11/20-09/11/20, 12/11/20-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

RELAX
 ∙ 1 nacht
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ privégebruik van de 
wellnesszone (1 u)

GRATIS

vanaf

im
pr

es
si

e

Donchery
Een klein dorpje in het 
hart van de Franse Ar-
dennen, omringd door 
een overweldigend 
groene natuur, geschei-
den van de Belgische 
grens door het Forêt de Sedan. Een ge-
droomde locatie voor wandel- en sportfa-
naten, maar ook op cultureel vlak valt er 
veel in de regio te ontdekken: Charleville-
Mézières, Sedan en het Belgische Bouillon 
liggen vlakbij.
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Le Château Fort

Ligging: werkelijk uniek, binnen de verstevigde muren van de burcht van Sedan 
zelf. Bouillon (België) ligt op slechts 22 km. De Franse grensstad Charleville-
Mézières ligt op 40 km, met vele bezienswaardigheden: de Place Ducale, het 
Arthur Rimbaud museum,...
Transport: per auto: 184 km (Brussel), 244 km (Parijs), 380 km (Amsterdam). 
TGV-station Sedan op 2 km. Luchthaven Luxembourg op 100 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel heeft als middeleeuws decor het kasteel van Sedan 
met zijn eeuwenoude, massieve muren. In de ruime lobby vindt u de receptie 
(kluis). De gezellige bar L'Artillerie omhelst diverse kleine salons en een open 
haard. Het gastronomisch restaurant La Principauté serveert een regionale top-
keuken en voor een snelle hap kan u terecht in het restaurant Midi au Château. 
Gratis parking buiten de muren van het kasteel.
Kamers: 54 kamers, smaakvol in een modern jasje, maar met een knip oog naar 
hun trotse middeleeuwse verleden. Tradition kamers (21 m², max. 2 personen, 
parket) of familiesuites (38 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen, steeds met 
bad, tegelvloer of tapijt). Ze kijken uit op het binnenplein.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3  gangen, vast menu met 
bedie ning aan tafel). U neemt de maaltijden in een van de 2  restaurants, 
volgens beschikbaarheid. In de overnachtingsprijs van 24/12/20, 31/12/20, 
13/02/21 is een gastronomisch diner inbegrepen, inclusief aperitief, aangepaste 
wijnen, water en koffie.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiesuites: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis in de suite van de ouders (inclusief halfpension). 1 Kind t/m 
12 jaar overnacht gratis op de kamer van 1 volbetalende persoon - de vol was-
sene betaalt de prijs in een éénpersoonskamer.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,21/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 15/nacht. Het restaurant is gesloten op maandagmiddag.

Charmehotel binnen de versterkte burcht 
van Sedan, u bent er omringd door de 
geschiedenis. Dit viersterrenhotel biedt 
een geslaagde combinatie van moderne 
kamers en een middeleeuws decor. Op 
gastro nomisch vlak is het een gevestigde 
waarde. Een uit gelezen uitvalsbasis om de 
Franse Ardennen te ontdekken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
tradition

1 persk.
tradition

familiesuite 
2 pers.

inclusief halfpension
CHAV0032 X0

A 01/04-30/04, 01/01-12/02, 14/02-31/03 106 153 145
B 01/05-15/05, 18/05-31/10 112 163 152
C 16/05-17/05 152 199 170
D 01/11-23/12, 25/12-30/12 102 148 142
E 24/12, 13/02 159 211 199
F 31/12 240 292 280
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining CHAVPD32
G 01/04-15/05, 17/05-23/12, 25/12-30/12, 01/01-12/02, 14/02-31/03 231 326 311

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 15/03/20) OF 5% 

(reservering voor 30/04/20) (verblijven 01/04/20-31/03/21, uitgez. 
24/12/20, 31/12/20 en 13/02/21)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen 
+ 2 nachten gratis (01/04/20-23/12/20, 25/12/20-30/12/20, 01/01/21-
12/02/21, 14/02/21-31/03/21)

(niet cumuleerbaar) (inclusief halfpension)

De Champagnestreek

GASTRONOMISCH
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x halfpension
 ∙ 1x à-la-cartediner 
(dranken niet inbegrepen)

GRATIS

vanaf
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Sedan
Dit historisch stadje ligt 
net over de Frans-Bel-
gische grens. U vindt er 
de grootste versterkte 
burcht van Europa van 
maar liefst 35.000 m², 
verdeeld over 7 verdiepingen. U verblijft 
hier in een prachtig stukje Franse Arden-
nen. Sedan is een typisch Ardens stadje, 
authentiek en charmant, omringd door 
bossen waar u naar hartelust kunt wande-
len en fietsen.
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Le Moulin Babet

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra

bed 3/4
inclusief ontbijt
CHAV0007 X1

A 01/04-31/03 49 90 20

Ligging: idyllisch gelegen aan het riviertje de Surmelin, op 
het domein van een vroegere watermolen, langs de Route 
Touristique du Champagne. De champagnepersen van Moët & 
Chandon bevinden zich op 5 km. De middeleeuwse kelders van 
het champagnehuis Pannier zijn uniek (13 km).
Transport: per auto: 331 km (Brussel), 104 km (Parijs), 537 km 
(Amsterdam). Treinstation Château-Thierry op 10  km. Lucht-
haven Paris Charles de Gaulle op 108 km.
Faciliteiten: kleine receptie en gastronomisch restaurant 
waar de eigenaar aan het fornuis staat. Hij heeft zijn culinaire 
ervaring opgedaan in heel wat gekende huizen van Reims, en 
bij Lenôtre in Parijs heeft hij de kunst van de chocoladebewer-
king en de fijne patisserie geleerd. Het restaurant wordt o.m. 
aanbevolen in de gidsen Michelin en Bottin Gourmand en kreeg 
ook al het label Fait Maison (gerechten ter plaatse bereid met 
verse producten). Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: 7  kamers (20  m², tweepersoonsbed) in een sobere 
landelijke stijl in de gerenoveerde watermolen en uit kijkend 
op het riviertje. Tegelvloer op het gelijk vloers, parket op de 
1ste ver dieping.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag van 
€ 40/dag (volwassenen) of € 15/dag (t/m 11 jaar) (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderbedjes beschikbaar (zelf mee te bren-
gen). 2 Kinderen van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders 
betalen elk € 10/nacht.
Bijzonderheden: het hotel en het restaurant zijn gesloten op 
maandagavond, dinsdag en woensdag. Geen aankomst mogelijk 
op maandag. Verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter plaatse te 
betalen).

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/10/20-

31/03/21)
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Rustig gelegen kleinschalig charme-
hotelletje, ideaal voor wie houdt van 
de natuur en lekker tafelen. Het werd 
volledig gerenoveerd in 2019/2020.

Mezy-Moulins
Op 12 km van het charmant stadje Château Thierry, de geboorte-
plaats van de schrijver en dichter Jean de La Fontaine, bekend 
om zijn fabels. Op 25 km van Epernay en 45 km van Reims.

Le Tulipier

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
CHAV0019 N1

A 01/04-31/03 68 110 33
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining CHAVPG19
B 01/04-31/03 259 315

Ligging: rustige en groene locatie, in de bossen van de 
Argonne, perfect voor uren lang wandel- en mountainbikeple-
zier. Vissen op nabijgelegen meer (betalend). Op cultureel vlak 
treft u heel wat sporen van de Groote Oorlog, en binnen 15 km 
verscheidene aantrekkelijke dorpen zoals Ste-Ménehould en 
Monthois. Verdun en Châlons-en-Champagne op ca 50 km.
Transport: per auto: 245 km (Brussel), 220 km (Parijs), 440 km 
(Amsterdam). Treinstation Ste-Ménehould op 15 km.
Faciliteiten: receptie, lobby en salon. Bar met zonnig terras. 
In het restaurant met open haard: originele en geraffineerde 
gerechten samengesteld door de chef. Lig stoelen en parasols 
in de grote, mooie tuin. Verwarmd binnenzwembad gratis toe-
gankelijk voor hotelgasten. Gratis fietsen (volgens beschik-
baar heid). Op zo'n 100 m van het hotel, ligt la Maison du Pays 
d'Argonne, voor informatie over spor tieve en andere streekac-
tiviteiten.
Kamers: 38 kamers (18 m², parket) met alle comfort. Sommige 
kamers met mooi zicht op het bos (volgens beschikbaar heid). 
Enkele kamers met tussendeuren in de 2 intieme, apart gelegen 
villaatjes, ideaal voor families of vrienden. Tweepersoons kamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag: €  17,50/volw./nacht (3  gangen, bediening aan tafel). 
Kindermenu ter plaatse te betalen (t/m 10 jaar). Geen halfpen-
sion mogelijk op 31/12.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: huisdieren gratis toegelaten.

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 

4 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Dit hotel werd genoemd naar de oude 
boom die de mooie tuin siert. De 
groene omgeving is de idea le plaats 
voor een gastronomisch inter mezzo 
of voor wie rust en stilte zoekt.

Vienne-le-Château
Uitgestrekte bossen om  geven dit dorpje in het hart van de 
Argonne streek, een waar paradijs voor de natuur lief hebber en 
een goed alter natief voor de Belgische Ardennen.
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Hostellerie La Briqueterie Relais & Châteaux

Ligging: deze riante 5 sterren hostellerie is prachtig gelegen te midden van 
de wijn gaarden op de zuidhellingen van de Côte des Blancs (chardonnaydruif), 
langs de Route Touristique du Champagne, net voor het binnenrijden van het 
wijndorpje Vinay. Epernay met de Avenue de Champagne ligt op 7 km, Reims 
met haar imposante kathedraal, gezellige terrasjes en talrijke winkels op 36 km, 
Chalons-en-Champagne op 37 km.
Transport: per auto: 303 km (Brussel), 143 km (Parijs), 510 km (Amsterdam). 
Treinstation Epernay op 8 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: stijlvolle receptie, u wordt er met de glimlach onthaald. Bar met 
gezellige zithoekjes. Het gastronomisch restaurant biedt de meest verfijnde 
Franse keuken. In de zomermaanden kunt u genieten van een heerlijke lunch of 
diner op het terras. Er is een riante tuin van maar liefst 50.000 m² en tevens een 
gezellige, overdekte wintertuin waar u een hapje kunt bestellen bij het rust-
gevende geluid van het binnenfonteintje. Spa Bulles de Détente met verwarmd 
binnenzwembad, sauna, bubbelbad, hamam (gratis). Behandelingen en mas-
sages zijn betalend (vanaf € 50). Geen lift (1 verdieping). Gratis privéparking, 
privégarage vanaf € 10/24 uur.
Kamers: de 40 kamers hebben een elegante, klassieke stijl en zijn luxueus inge-
richt. Ze bieden alle hedendaags comfort voor een alleraardigst charmeverblijf. 
Kussenmenu, vast tapijt. Classic (25 m², max. 2 personen), superior (28-30 m², 
max. 2 volwassenen en 1 kind, met zithoekje) of deluxe kamers (35 m², max. 
2 volwassenen en 1 kind).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior en deluxe kamers: vermin-
derde prijs voor 1 kind van 2 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders (zie prij-
stabel).
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: € 50/nacht.
Bonus: 15% korting op de behandelingen in de spa.

Luxueus en romantisch hotel in een ele-
gant kader, op een uitgestrekt domein 
van maar liefst 5 ha. La Briqueterie biedt 
een exquise gastronomische keuken, 
ontspanning in de spa, een rus tige lig-
ging in het midden van de wijngaarden en 
een excellente service. Tevens een idea le 
uitvalsbasis voor het verkennen van de 
Champagnestreek.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CHAV0009 X0

A 01/04-30/04, 01/07-31/08 135 240 160 175 kind 2 < 13 jaar 
incl. ontbijt 54B 01/05-30/06, 01/09-31/10 160 290 185 200

A 01/11-31/03 135 240 160 175
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining CHAVP009
C 01/04-30/04, 01/07-31/08, 01/11-31/03 375 584 424 454
D 01/05-30/06, 01/09-31/10 424 684 474 504

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 45 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag of maandag 

(01/11/20-31/03/21)
• 50% korting op de 2de nacht bij aankomst van zaterdag t/m woensdag (01/04/20-

20/04/20, 04/11/20-31/03/21)

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 diner gourmet (glaasje 
champagne en 1/3 fles 
wijn inbegrepen)

GRATIS
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Vinay (Epernay)
Wijndorpje 7 km ten zui-
den van de champagne-
hoofdstad Epernay met 
meer dan 110 km cham-
pagne kelders. Een per-
fec  te ligging voor het 
ont dek ken van de regio en het bezoeken 
van de vele bekende, maar ook kleinere 
familiale champagnehuizen. Vinay wordt 
omgeven door wijngaarden, die zich veelal 
uitstrekken tot aan de horizon.

De Champagnestreek
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Hostellerie du Mont Aimé & Dames de Champagne

Ligging: midden in de champagne wijngaarden van de Côte des Blancs, aan de 
voet van de historische Mont Aimé-heuvel. Het dorpje is maar een paar straten 
groot. In de straat van het hotel zelf en op de weg naar Vertus zijn er talrijke 
champagnekelders. Van Vertus is het een mooie rit naar Epernay met aan weers-
zijden de wijngaarden van de Côte des Blancs. U rijdt langs pittoreske wijndorp-
jes (waaronder Le Mesnil-sur-Oger en Oger) met familia le champagnehuizen. 
In Epernay, dé champagnestad bij uitstek, kan u de grote champagnehuizen 
bezoeken. U krijgt er een rondleiding met degustatie voor een klein bedrag.
Transport: per auto: 320 km (Brussel), 125 km (Parijs), 530 km (Amsterdam). 
Treinstation Vertus op 2 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie met klein salon/bar, ontbijtruimte, tuin en terras met 
bar service. Het elegante restaurant biedt een creatieve gastronomie en een 
uit gebreide champagnekaart. Klein overdekt zwembad, kleine fitness en sauna 
(gratis). Speel tuintje voor de kinderen. Er is geen lift in de Hostellerie du Mont 
Aimé, wel in de Dames de Champagne. In de omgeving: tochtjes per koets door 
de champagnevelden, golf (9 holes) in Vertus.
Kamers: de 43 classic kamers (22 m²) in Hostellerie du Mont Aimé werden in 
2017 gerenoveerd en hebben nu ook een hedendaagse look. De 18 moderne 
kamers (27 m², aparte wc) in Dames de Champagne liggen aan de overkant van 
de straat. Make-upspiegel en parket in alle kamers. Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 7 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 2 kinderen van 8 t/m 12 jaar genieten 
elk 25% korting op de 'extra bed' prijs.
Bijzonderheden: geen aankomst mogelijk op zondag en het restau rant is geslo-
ten op zondagavond, het halfpension is dan steeds een lunch. Huisdieren gratis 
toe ge laten (enkel in de classic kamers in de hostellerie). Het hotel is gesloten 
23/12/20-02/01/21. Verblijfstaks: € 0,65/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: welkomstdrankje (glaasje champagne of ratafia). Fles champagne voor 
jonggehuwden.

Charmant adres waar Belgen thuis zijn. De 
ligging is ideaal om de Champagnestreek 
te verkennen: u verblijft te midden van de 
wijndorpen en kan onmiddellijk de Route 
Touristique du Champagne vervoegen. Bo-
vendien geniet de keuken een uitstekende 
faam. Het halfpension is een aanrader.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
classic/
modern

1 persk.
classic/
modern

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CHAV0011 X1

A 01/04-31/03 80 105 35 halfpension 
volwassene 35 
kind < 13 jaar 14

Pakketprijs per persoon Charming+ Dining
B 01/04-31/03 2 nachten CHAVP011 275 275

aankomst maandag/vrijdag
C 01/07-31/08, 01/11-31/03 3 nachten CHAVPE11 275 275

aankomst maandag/vrijdag
D 01/04-30/06, 01/09-31/10 3 nachten CHAVPE11 275 275

aankomst vrijdag

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op vrijdag 

(01/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/10/20)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/07/20-31/08/20, 01/11/20-31/03/21)
(inclusief ontbijt)

DINING
 ∙ 2 of 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 aperitief (glaasje 
champagne of ratafia)

 ∙ 1x 4 gangendiner
 ∙ 1x gastronomisch 
5 gangendiner

 ∙ 1 fles champagne per 
kamer

 ∙ 1 bezoek aan een 
champagnekelder met 
degustatie (2 u) (geen 
aankomst op zaterdag of 
zondag)

GRATIS
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Bergères Les Vertus
Het erg pastorale wijn-
dorpje Bergères Les 
Vertus is gelegen in 
de scha duw van het 
groter wijn dorp Vertus, 
om  ringd door 450 ha 
wijn gaarden van de Côte des Blancs. Op-
vallend middelpunt van het dorp is het 
char man te, romaanse kerkje. Van op de 
Mont Aimé-heuvel kan u genieten van 
prach tige vergezichten.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 De Champagnestreek

Golden Tulip Troyes

Ligging: het hotel ligt op 7 km van het historisch centrum van Troyes, op 800 m 
van het vliegveld Barberey-Saint-Sulpice (enkel kleine sportvliegtuigen) en bij 
een winkelcentrum, in een groen en rustig kader. U gaat uiteraard in de eerste 
plaats Troyes zelf bezoeken. Het centrum heeft de vorm van een champagne-
kurk. Het is een schilder achtige stad met talrijke terrasjes, bistro's en typische 
restaurantjes die de magische sfeer van een roemrijk verleden uitstraalt. Troyes 
is net iets minder bekend dan Epernay en Reims, maar het is een heerlijke 
stad waar het fantastisch shoppen, flaneren, eten en champagne drinken is. U 
verblijft hier op 30 minuten rijden van de kelders van de vermaarde Côte des 
Bar, die behoort tot de grote wijn gebieden van de Champagne. Zonovergoten 
hellingen, schitterende panorama's, pittoreske dorpjes en stadjes zorgen hier 
voor een hoog charme gehalte. Ook Nigloland ligt op een halfuur rijden.
Transport: per auto: 352 km (Brussel), 170 km (Parijs), 567 km (Amsterdam). 
Treinstation Troyes op 8 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: ruime receptie met een open bar en gezellige zithoekjes. Aan-
sluitend vindt u het restaurant met een heel goede keuken; de chef gebruikt 
hoofdzakelijk streekproducten (gesloten op zaterdag- en zondagmiddag en 's 
middags op feestdagen). 's Zomers wordt u bediend op het terras met zicht op 
het openlucht  zwembad en de tuin. Ligstoelen, petanque, badminton en fietsen 
zijn gratis voor de klanten (volgens beschikbaarheid). Geen lift. Gratis bevei-
ligde, afgesloten parking.
Kamers: de 84 kamers hebben een moderne, trendy stijl (25 m²) en beschikken 
over vast tapijt. Twee persoonskamer voor alleen gebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 11 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,60/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 12/nacht.

In het hart van de Champagne, perfect om 
de streek rond Troyes en de vermaarde 
wijngaarden van de Côte des Bar te ver-
kennen. U kan hier de cham pagne proe-
ven en kopen bij de wijn boer langs de 
toeristische Champagne route. De keuken 
is innovatief en de ver houding prijs/kwa-
liteit is prima. Lobby, bar en restaurant 
werden vernieuwd in 2017.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
CHAV0031 X0

A 01/04-31/05, 01/10-31/10 59 104 36
B 01/06-30/09 66 119 36
C 01/11-31/03 56 99 36
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking CHAVP031
D 01/04-30/04, 01/11-31/03 115 159
E 01/05-31/10 129 175

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/03/21) ONTDEKKING
 ∙ 1 nacht
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 glaasje champagne
 ∙ 1x 4 gangendiner (water, 
2 glazen wijn en koffie 
inbegrepen)

 ∙ bezoek aan een kelder + 
degustatie

 ∙ kortingsbonnen voor de 
outletstores

GRATIS

vanaf

Troyes
De historische hoofd-
stad van de regio Cham-
pagne en voor malig 
cen trum van de textiel-
industrie met typische 
klinkerstraatjes, houten 
vakwerkhuizen, renaissance herenhuizen, 
een monumentale kathedraal,... Zonder 
het Musée d’Art Moderne, het Musée 
Historique de Troyes et de la Champagne 
te vergeten, en natuurlijk de outletstores 
voor merkkledij.
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Alsace-Lorraine
Vermaarde wijn gaarden en smakelijke gastronomie
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Hardelot

Tilques (Saint-Omer)
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Arras

18a
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Montreuil-sur-Mer

Favières

17

13

18b 12

Hesdin l'Abbé 14
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Jaarlijks vallen 8.000.000 bezoekers voor de charmes van de Elzas. Typisch 
zijn de huizen met puntige daken, de gekleurde gevels sierlijk met hout 
bewerkt, de ooievaarsnesten op de schoorstenen, de met geraniums getooide 
vensters en de nauwe straatjes met glimmend plaveisel. La Route des Vins 
d’Alsace is een van de mooiste wijnroutes ter wereld langs 67 dorpen en 
kleine stadjes die zich uitstrekken over 170 km. Het erfgoed van de Elzas is 
rijk én bijzonder verscheiden.
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€ 389,
00* La Petite Pierre

Orbey

Strasbourg

Colmar
Zellenberg

Eguisheim

Riquewihr

Marlenheim

vanaf Prijs per persoon per rondreis (*)

2 persk.
inclusief ontbijt
ALSP0058

A 01/04-03/01 389
A 06/02-31/03 389

Dag 1: aankomst in de Auberge d’Imsthal waar u 2 nachten verblijft in het hartje 
van het regionaal natuurpark van de noordelijke Vogezen. U kunt er meteen de 
benen strekken tijdens een mooie boswandeling, of gewoon genieten van de 
stilte. Het charmante centrum van La Petite Pierre ligt op 3 km, aan restaurantjes 
geen gebrek.

Dag 2: vandaag is Straatsburg aan de beurt (56 km). De veelzijdige hoofdplaats 
van de Elzas zal u zeker kunnen bekoren. Bezoek de Europese wijk met de gebou-
wen van de Raad van Europa en het Europese Parlement, een architecturaal 
pareltje. Kuier door de oude binnenstad met de pittoreske wijk La Petite France. 
Ook de statige Onze Lieve Vrouw kathedraal moet u gezien hebben. Binnen vindt 
u er een astronomisch uurwerk uit de renaissanceperiode. Terug in het hotel 
kunt u genieten van de hamam en het bubbelbad en erna van een heerlijk diner. 
Overnachting.

Dag 3: u rijdt zuidwaarts naar Marlenheim, het startpunt van de Route des Vins. 
U volgt deze toeristische autoroute tot in Obernai, het belangrijkste centrum 
op de noordelijke wijnroute. Obernai is een ommuurde, uitermate gezellige fla-
neerstad. Bewonder op het centrale marktplein het 18de-eeuwse belfort en het 
stadhuis, en uiteraard de vele vakwerkhuizen. Een volgende verplichte stop is 
Barr, een charmant wijndorp met authentiek karakter en bovenal, minder druk. 
Overnachting met diner in hotel Au Bois le Sire in Orbey.

Dag 4: vandaag reist u door de uitlopers van de Vogezen naar Ribeauvillé, met 
een lieflijk renaissance fonteintje. U bevindt zich hier in het hart van de wijnre-
gio, een bezoek aan een lokale wijnboer en een wandeling door de wijngaarden 
mag dus zeker niet op het programma ontbreken. Breng ook een bezoek aan de 
middeleeuwse burcht uit de 12de eeuw van Haut-Koenigsbourg (niet inbegre-
pen), gelegen op de top van een heuvel. Diner in het hotel.

Dag 5: ook vandaag staan er een aantal toppers langs de Route des Vins op 
het programma. Riquewihr met zijn pastelkleurige vakwerkhuizen, en Colmar, 
gekend voor de wijk Petite Venise. Colmar is trouwens de stad van Bartholdi, de 
ontwerper van het Vrijheidsbeeld. Nadien mag een bezoek aan Eguisheim niet 
ontbreken. Dit is ongetwijfeld het meest bijzondere dorpje langs de wijnroute, 
in een cirkel gebouwd. Overnachting.

Dag 6: einde van de rondreis. Mogelijkheid tot verlenging in een van onze hotels 
in de Elzas of een andere regio van Frankrijk. Een leuke tip is nog wat extra 
nachten in het Zwarte Woud (zie onze brochure Charming Benelux/Duitsland).

* De volgorde van de etappes en de keuze van de hotels 
kan afwijken omwille van externe factoren, zonder de 
essentie van het programma aan te tasten

Rondreis
Langs 
vakwerkhuizen 
en wijngaarden
Ingesloten tussen het massief van de 
Vogezen en het Zwarte Woud geldt de 
Elzas als de meest atypische regio van 
Frankrijk. Maak kennis met de bosrijke 
uitlopers van de Vogezen, het Europees 
karakter van Straatsburg en de authen-
tieke wijndorpjes langs de populaire 
Route des Vins.

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (zie p. 159). 
Vrije vertrekdatum, elke dag van de week

Rondreis 5 nachten
 · 2 nachten in La Petite Pierre
 · 3 nachten in Orbey

Inbegrepen
 · Auberge d'Imsthal in La Petite Pierre (zie p. 
32): 2  nachten in een standaardkamer met 
balkon, diner (3 gangen), welkomstdrankje, 
1 vrije toegang tot de hamam en bubbelbad

 · Au bois le Sire in Orbey (zie p. 37): 3 nachten 
in een pavillon kamer, 2 diners, welkomst-
drankje, gratis toegang tot de wellness

 · Ontbijt

Niet inbegrepen
 · De huurwagen
 · De verblijfstaksen
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt en alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken niet voorzien in 
het programma
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Abbaye des Prémontrés

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

extra
bed 3

inclusief ontbijt
ALSV0021 X0

A 01/04-31/03 64 116 34

Ligging: de Abdij van de Premonstratenzers ligt in een schit-
terende groene omgeving, aan de oevers van de Moezel, in een 
park van 2,5 ha, op amper 1 km van het centrum. De Place Duroc 
is het centrale plein. Het Centre Pompidou Metz op 25 km.
Transport: per auto: 295 km (Brussel), 320 km (Parijs), 490 km 
(Amsterdam). TGV-stations Metz en Nancy op 25 km. Luchthaven 
Metz/Nancy op 12 km.
Faciliteiten: onthaal 24u/24. Ontbijt in de vroegere eetzaal van 
de kanunniken. Geen restaurant maar wel 3 verschillende res-
taurants in het centrum. Het hele jaar door worden in de abdij 
culturele activiteiten georganiseerd. Gratis publieke parking. 
Paardrijden op 4 km, talrijke wandel- en fietsroutes, spoorweg-
fietsen in Magnières.
Kamers: 29 kamers met zicht op de Moezel of het klooster en 
42  kamers met zicht op straat of de binnenplaats. Verspreid 
over de abdij en een nieuwbouw zijvleugel, toegekend volgens 
beschikbaarheid. Beperkt aantal bereikbaar per lift. Vast tapijt. 
De kamers zijn gemiddeld 20 m² en telkens anders. Optioneel: 
toeslag van € 10 per kamer per nacht voor een kitchenette (koel-
kast, kook platen, microgolfoven) plus vaatwerkkit (op te geven 
bij reservering, ter plaatse te betalen). Tweepersoonskamer 
voor alleen gebruik.
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 2 kinde-
ren van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: huisdieren: € 10/nacht. Verblijfstaks (vanaf 
13 jaar): € 1/per soon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: jonggehuwden: upgrade naar een duplex kamer volgens 
beschikbaar heid.

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + de derde nacht aan halve prijs 

(01/04/20-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/03/21)
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 

01/03/20)
(cumuleerbaar)

GRATIS

Toeslagen per persoon per nacht/dag: kind 3 < 13 jaar incl. ontbijt € 6

Deze vermaarde abdij (18de eeuw) is 
een uitzonderlijke historische site in 
het hart van de Lorraineregio. Geniet 
van het rustgevende uitzicht op het 
park of op de kloostergang.

Pont-à-Mousson
Gelegen in het Moezeldal, halfweg Metz en Nancy. Dit was ooit 
het intellectuele centrum van Lotharingen en loont de moeite 
omwille van zijn rijke geschiedenis, patrimonium en musea.

De Elzas
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Auberge d'Imsthal

Ligging: een rustige ligging, buiten het dorp. Op 3 km ligt het kasteel van 
La Petite Pierre met o.m. de zetel van het Parc Régional des Vosges du Nord 
en een permanente tentoonstelling. Eveneens op 3 km: de grotwoningen in 
Graufthal en het typisch dorpje Bauxwiller. Op 25 km situeert zich de streek van 
het kristal: Saint-Louis, Meisenthal, Montbronn, Bitche,... In Saverne bezoekt 
u het kasteel van Rohan. De mooie historische collecties roepen het prestigieus 
verleden van de stad op. De jachthaven ligt langs het kanaal dat de Marne en 
de Rijn verbindt, vlak voor het kasteel. U kunt er boten huren. De rozentuin van 
Saverne telt zo’n 8.500 rozenstruiken met meer dan 550 variëteiten.
Transport: per auto: 377 km (Brussel), 432 km (Parijs), 537 km (Amsterdam). 
Treinstation Saverne op 21 km. TGV-station Strasbourg op 56 km. Luchthaven 
Strasbourg/Entzheim op 55 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie, bar, salon en ontspanningsruimte (tafeltennis, tafel-
voetbal, flipperkast, biljart, drankenautomaat). In het restaurant met fijne 
keuken prijken o.m. rivierforel, haantje met Riesling en everzwijn op de geva-
rieerde menukaart. Een ruim terras geeft uit op de grote tuin met een vijver, 
waar u kan vissen (materiaal gratis te verkrijgen) en zwemmen. Gratis: kleine 
fitness, hamam en bubbelbad. Sauna (betalend). Tennis op 3 km, uitgestippelde 
wandel- en fietsroutes, golf (18 holes) in Bitche.
Kamers: 23  charmante kamers met veel houtwerk, vast tapijt of parket. 
Standaardkamers (18 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen), kamers met 
balkon (18 m², max. 2 pers., altijd vast tapijt) of superior kamers (20 m², max. 
2 pers., met zithoek).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de standaardkamers: 2  kinderen t/m 
5 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt), vermin-
derde prijs voor 2 kinderen van 6 t/m 11 jaar (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 5,50/nacht.
Bonus: welkomstdrankje.

Dit hotel wordt reeds méér dan 100 jaar uit-
gebaat door dezelfde familie: kwaliteit en 
degelijkheid zijn gewaarborgd. Er heerst 
een gezellige en familiale sfeer. Een ideale 
keuze voor een rustig, ontspannen verblijf 
dicht bij de natuur, middenin de bossen. 
De kamers zijn bijzonder gerieflijk en de 
keuken is lekker.

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk. 1 persk.
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALSV0008 N1

standaardkamers kind 6 < 12 jaar 
incl. ontbijt 18
halfpension 
volwassene 30 
kind < 12 jaar 10

A 01/04-31/03 54 70 40
kamers met balkon

B 01/04-31/03 59 75
superior kamers

C 01/04-31/03 67 83
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten ALSVPB08
D 01/04-31/03 100

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-23/12/20, 02/01/21-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-09/04/20, 13/04/20-31/10/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt of 
halfpension)

GENIETEN
 ∙ 2 nachten in een kamer 
met balkon

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ gratis gebruik fitness, 
hamam en bubbelbad

GRATIS
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La Petite Pierre in de Elzas
Op 50 km van Stras-
bourg, tussen het mas-
sief van de Vogezen en 
het plateau van Lotha-
ringen. Dit dorpje ligt 
verscholen middenin 
de uitzonderlijke fauna en flora van het 
Parc Naturel des Vosges. U vindt er talrijke 
historische monumenten. Langs de vele 
paden en wandelwegen kan de fervente 
wandelaar zijn hart ophalen.
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La Source des Sens

Ligging: in het centrum van het dorpje. De regio is ideaal voor buitenactivitei-
ten, inclusief golf (Soufflenheim op 22 km en Wantzenau op 43 km). Hagenau, 
waar u verkeersvrij kan shoppen, ligt op 10 km, de kristalfabriek van Lalique op 
35 km en Straatsburg op 44 km.
Transport: per auto: 435 km (Brussel), 492 km (Parijs), 560 km (Amsterdam). 
Treinstation Hagenau op 12 km. TGV Station Strasbourg op 44 km. Luchthaven 
Strasbourg/Enzheim op 57 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u komt het hotel binnen via de ruime receptie (7-23 uur), het 
onthaal is hartelijk. Er is een gezellige zithoek en gemoedelijke bar. Het gas-
tronomisch restaurant biedt een verfrissende Franse keuken o.l.v. Pierre Weller, 
die samen met zijn vrouw Anne het hotel-restau rant runt. Op televisieschermen 
kan u de bedrijvigheid in de keuken volgen. U kan zich heerlijk laten verwennen 
en tot rust komen in de grote spa (gratis toegang): binnen- en buitenzwembad, 
diverse sauna's, hamams en douches, lichttherapie, chromotherapie, ijsgrot, 
zoutgrot, fitness,... Mogelijk heid tot behandelingen en massages (betalend). 
Privétuin. Geen lift (1 verdieping).
Kamers: een totaal van 32 mooie kamers (met vast tapijt). Er zijn 3 types voor 
max. 3 personen: hedendaags (9 kamers, 25 m², hoofdgebouw, geen airconditio-
ning), design (5 kamers, 36 m², balkon, zicht op de binnentuin, airconditioning) 
en natuur (18 kamers, 36 m², bal  kon, zicht op het bos en/of de buitentuin, 
airconditioning).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 2 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: topdata: 10/04/20-12/04/20, 30/04/20-01/05/20, 07/05/20-
08/05/20, 28/05/20, 14/07/20-15/07/20, 11/08/20-15/08/20, 31/10/20, 10/11/20-
12/11/20, 22/12/20-05/01/21. Het hotel is gesloten op zondag en maandag 
(uitgez. topdata) (check-out op zondag mogelijk), van 21/07/20-04/08/20 en 
24/12/20. Het restaurant is gesloten van zondagavond t/m dinsdagmiddag. 
Huisdieren € 20/nacht (enkel in het type hedendaags). De spa is gesloten op 
dinsdagvoormiddag.

Hier kiest u voor een echte totaal beleving. 
Een weekendje cocoonen of gewoon 's 
avonds culinair genieten. Dit kan bij de 
familie Weller met een gastronomische 
keu ken, 2.000 m² wellness en heerlijk in-
ge richte kamers voor ieders smaak. Laat 
u verwennen in dit Logis d'Exception, be-
kroond met een verdiende vierde ster.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

hedendaags
2 persk.
design

2 persk.
natuur

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALSV0035 X0

A 01/04-31/03 uitgez. topdata zondag/donderdag 88 116 121 kind 2 < 13 jaar 
incl. ontbijt 45
extra bed (3de volwassene) 
per. A 77 
per. B 80
halfpension 
volwassene 50 
kind < 13 jaar 5

B 01/04-31/03 uitgez. topdata vrijdag/zaterdag 111 150 154
B Topdata 111 150 154
Pakketprijs per persoon Charming+ Wellness ALSVP035
C 01/04-31/03 uitgez. topdata dinsdag/donderdag 239 285 285
D 01/04-31/03 uitgez. topdata vrijdag/zaterdag 290 320 330
D Topdata 290 320 330

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op dinsdag 

(01/04/20-30/11/20, 21/01/21-31/03/21 uitgez. topdata) 
(inclusief ontbijt)

De Elzas

WELLNESS
 ∙ 1 nacht
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 5 gangendiner
 ∙ toegang tot de spa
 ∙ 1 rituele ervaring in de 
spa (La Parenthèse): 
7 zintuigelijke 
belevenissen (1u45) 
(aankomst dinsdag t/m 
zaterdag)

GRATIS

vanaf

Morsbronn-les-Bains
Een klein dorpje in het 
noorden van de Elzas, 
aan de voet van de Vo-
gezen. De groene en 
heuvel achtige regio 
leent zich perfect voor 
mountain biken, wandelen en talloze an-
dere buitenactiviteiten. Hier komt u tot 
rust op een halfuurtje van de drukke re-
gionale hoofdstad Straatsburg, waar u 's 
winters de befaamde kerstmarkten kan 
bezoeken.
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Parc Hotel & Spa

Ligging: in de hoofdstraat die leidt naar het kasteel van Wangenbourg (500 m), 
een héél vredig dorpje met weinig beweging. Het hotel is omringd door een 
botanisch park van 1 ha en biedt een mooi uitzicht op een van de vele valleien 
die zo typisch zijn voor dit gedeelte van de Elzas, het noordelijk deel van de 
Vogezen. Tal van uitgestippelde wandel- en fietsroutes vertrekken op zo'n 150 m 
van het hotel. U bent amper 15 km verwijderd van het begin van de populaire 
wijnroute van de Elzas, die loopt van Marlenheim tot Thann.
Transport: per auto: 410 km (Brussel), 455 km (Parijs), 605 km (Amsterdam). 
Treinstation Saverne op 18 km. TGV-station Strasbourg op 40 km. Luchthaven 
Strasbourg/Entzheim op 30 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie, bar, rustgevende lobby met rustiek kader. Ontbijtruimte 
in typische Elzasserstijl. Het elegant restaurant heeft een grote veranda en 
serveert regionale gerechten. Terras waar u rustig een glaasje Elzas wijn kunt 
proeven, aangename tuin. Gratis toegang tot het wellnesscentrum met bin-
nenzwembad, sauna, hamam, belevenisdouches en bubbelbad in een decor 
van hout en steen. Massages en behandelingen zijn be talend. Gratis tennis 
(materiaal mee te brengen), biljart, tafeltennis, kicker tafel, reuzenschaakspel 
op het terras, speelpleintje in de tuin. Lift in het hoofd gebouw. Gratis afge-
sloten privéparking aan de achterkant van het hotel of gratis publieke parking 
tegenover het hotel.
Kamers: 29 kamers met vast tapijt of parket. We reserveren voor u een char-
mante classic kamer (20-26 m², max. 3 per sonen), een comfort kamer (22-30 m², 
aparte wc, max. 2 personen) of een prestige kamers (24-34 m², max. 2 personen, 
aparte wc en kluisje). Tweepersoonskamer voor alleengebruik (classic).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de classic kamers: 1 kind t/m 8  jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders, 1 kind van 9 t/m 12 jaar geniet 50% 
korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten vanaf 31/10/20. Min. 2  nachten. 
Verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Het Parc Hotel & Spa wordt voortreffelijk 
geleid door de Familie Gihr. In 1848 begon 
het allemaal met een bar waar de voorbij-
gangers hun dorst konden lessen. Later 
groeide dit etablissement uit tot een echt 
familiehotel, waar de zevende generatie 
Gihr vandaag klaarstaat om u te dienen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
comfort

2 persk.
prestige

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALSV0014 X0

A 03/04-08/04, 14/04-20/05 58 63 68 halfpension volwassene 19
extra bed (3de volwassene) in 
een classic kamer 27

B 09/04-13/04, 21/05-25/05 61 66 71
A 26/05-28/05, 03/06-08/07 58 63 68
B 29/05-02/06, 09/07-13/09 61 66 71
A 14/09-30/10 58 63 68
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining ALSVP014
C Periode A 279 293
D Periode B 288 302

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 60 dagen voor afreis) (inclusief 

ontbijt of halfpension)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis in logies en ontbijt (03/04/20-30/10/20) 

of in halfpension (09/07/20-13/09/20)
• Enkel mits reservering in halfpension: 2 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(03/04/20-08/04/20, 14/04/20-03/05/20)
• Enkel mits reservering in halfpension: 3 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(03/04/20-08/07/20, 14/09/20-30/10/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (cumuleerbaar)

DINING
 ∙ 3 nachten in een comfort 
of prestige kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2x halfpension
 ∙ 1x gastronomisch 
4 gangendiner (inclusief 
aperitiefhapje en 3 glazen 
wijn) (cumuleerbaar met het 
vroegboekvoordeel)

GRATIS

vanaf

Wangenbourg
Een pittoresk dorp met 
een bevoorrechte lig-
ging op 500 m hoog-
te, in het hart van de 
Mossig vallei. Het aan-
trekke lijke landschap 
wordt erg gewaardeerd door wandelaars 
en geurt heerlijk naar de dennenbomen. In 
de om geving kunt u een bezoekje brengen 
aan de artisanale glasblazers van Dabo of 
het impo sante kasteel van Saverne.
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A la Cour d'Alsace

Ligging: in het lieflijke centrum van Obernai.
Transport: per auto: 433 km (Brussel), 488 km (Parijs), 594 km (Amsterdam). 
Treinstation Obernai op 1  km. Luchthaven Strasbourg/Entzheim op 19  km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit hotel ligt op een domein uit de 17de eeuw met diverse pavil-
joe nen rond een mooie binnenplaats. Receptie, salon en een intieme bar. Het 
restaurant serveert heerlijke lokale gerechten en beschikt over twee verschil-
lende ruimtes: in Le Caveau de Gail dineert u in een authentiek kader met hou-
ten balken, Le Jardin des Remparts heeft een geraffineerd decor. Bij mooi weer 
worden de maaltijden opgediend in de tuin van 1.200 m², in de schaduw van 
de stadswallen. Spa met overdekt verwarmd zwembad, sauna en hamam (gratis 
toegankelijk). Behandelingen betalend. Verhuur van fietsen en mountainbikes. 
Lift in 2 van de 4 paviljoenen. Oplaadpunt voor elektrische wagens.
Kamers: 53 kamers, knus en gezellig ingericht met zicht op de geklasseerde 
binnen plaats of op de rustige straat. Ze beschikken over badjassen en pantof-
fels, vast tapijt of parket. Naar keuze reserveren we voor u een standaard kamer 
(20 m²) of een meer luxueuze en ruimere superior kamer (22-28 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel in restaurant Le Caveau de Gail).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 17 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt t/m 12 jaar, ontbijt niet inbegrepen van 13 t/m 
17 jaar). 1 Kind van 3 t/m 10 jaar op de kamer van 1 volbetalende persoon geniet 
25% korting - de volwassene betaalt dan de prijs in een tweepersoonskamer.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1,50/persoon/nacht (ter plaatse te beta-
len). Het hotel is gesloten 24/12/20-28/01/21. Huisdieren: € 18/nacht. Topdata 
2020: 20/11-21/11/20, 27/11-28/11/20, 04/12-05/12/20, 11/12-12/12/20, 18/12-
19/12/20 Het restaurant is gesloten op maandag uitgez. juli en augustus, geen 
halfpension mogelijk.
Bonus: 14/02, 14/07 en 21/07: welkomstgeschenk. Jonggehuwden: Crémant.

Een prestigieus adres (1635), gelegen in 
een schilderachtig stadje, met een idyl-
lisch kader, een charmante inrichting, een 
gerenommeerde keuken en respect voor 
de tradities van de Elzas. Hier wacht u een 
attente service met oog voor detail, onder 
leiding van een ervaren directeur, en een 
alleraardigst verblijf.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/03/20 voor verblijven 

01/04/20-23/12/20, uitgez. topdata)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/04/20-09/04/20, 29/01/21-31/03/21)
• Korting van 30% (min. 7 nachten) OF 25% (min. 5 nachten) OF 20% (min. 

3 nachten) (verblijven 01/04/20-09/04/20, 05/07/20-30/08/20, 18/10/20-
23/12/20, 29/01/21-31/03/21, uitgez. topdata)

• Korting van 15% op de zondagnacht (10/04/20-04/07/20, 31/08/20-17/10/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

De Elzas

TERROIR ET 
VIGNOBLE
 ∙ 1 nacht (superior kamer)
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 streekdiner 3 gangen met 1 glas 
wijn per gang en water inbegrepen

SOIRÉE CHARME
 ∙ 1 nacht (superior kamer)
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 aperitief
 ∙ 1 gastronomisch 4 gangendiner 
(geen aankomst op maandag, 
uitgez. in juli en augustus)

GRATIS

vanaf

vanaf

Obernai
Een pittoresk, histo-
risch stadje aan de uit-
lopers van de Voge zen, 
langs de wijnroute, met 
het typisch karakter van 
de Elzas streek met tal-
rijke vak werk huizen. Bewonder de kunstig 
bewerkte gevels die tot de mooiste van 
de regio behoren. De Elzassersfeer is hier 
zeker bewaard gebleven via de taal en de 
festiviteiten. Markt op donderdag (streek-
producten, kledij,...).
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vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALSV0006 N1

A 01/04-09/04, 05/07-30/08, 18/10-31/03 uitgez. topdata 87 153 98 extra bed (3de volwassene) 46
halfpension 
volwassene 31 
kind < 11 jaar 20

B 10/04-04/07, 31/08-17/10 94 169 106
B Topdata 94 169 106
Pakketprijs per persoon Terroir et vignoble Soirée Charme

ALSVP006 ALSVP106 
2 persk. superior 2 persk. superior

C periode A uitgez. topdata 140 165
D periode B 155 175
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5 Terres Hôtel & Spa

Ligging: tegenover het historisch gemeentehuis uit 1640, in het vredige cen-
trum van Barr. Deze gemeente maakt deel uit van de toeristische wijnroute, 
talrijke lokale wijnboeren zijn hier dan ook gevestigd. Goede uitvalsbasis om 
het noorden en centrum van de Elzas te verkennen. Het befaamde Obernai 
ligt op 15 minuten rijden, Strasbourg en Ribeauvillé op een halfuur, Colmar en 
Kaysersberg op 40 minuten.
Transport: per auto: 470 km (Brussel), 479 km (Parijs), 636 km (Amsterdam). 
Treinstation Barr op 1,3  km. TGV-station Strasbourg op 38  km. Luchthaven 
Strasbourg/Entzheim op 30 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de geschiedenis van dit gebouw gaat terug tot de 16de eeuw. De 
prachtig gerenoveerde lobby bevindt zich in de voormalige binnenplaats die 
tegenwoordig door een glazen dak wordt overdekt. U treft hier de receptie, een 
gezellige lounge en de gemoedelijke wijnbar. Houten vloeren, originele muren, 
de geur van verse bloemen en een hedendaags interieur, de sfeer en stijl zijn 
hier uniek. Restaurant La Table du 5, met terras, serveert een gastronomische 
Franse keuken. In de kelderverdieping bevindt zich een mooie spa (200 m²) 
met binnenzwembad, sauna en stoombad (gratis toegang). Deze zone werd 
luxueus en zelfs met bladgoud afgewerkt. Mogelijkheid tot massages (beta-
lend). Parking met videobewaking: vanaf € 19/24 uur.
Kamers: de 27  kamers (max. 2  personen) kennen een individueel karakter 
waarbij eikenhout en authentieke elementen de cosy sfeer bepalen. Voor de 
decoratie werd gekozen voor kwaliteitsmaterialen, het comfort is dan ook van 
een hoogstaand niveau met een make-upspiegel, badjassen en pantoffels en 
een houten vloer. We reserveren voor u de classic kamer (21 m²) of de deluxe 
kamer (28 m²). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 39/nacht.
Bonus: jonggehuwden: wijn, gebak en versierde kamer.

Magnifiek logeeradresje, geopend in 2017, 
zorgvuldig gerestaureerd met respect 
voor de eeuwenoude geschiedenis van 
het gebouw. Het maakt deel uit van de 
MGallery-hotels, het comfort en de service 
zijn van een onberispelijke kwaliteit. 
Goede uitvalsbasis langs de befaamde 
Route des Vins om de aanlokkelijke Elzas 
te verkennen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
deluxe

inclusief ontbijt
ALSV0043 X0

A 01/04-20/11 zondag/vrijdag 110 219 130
B 01/04-20/11 zaterdag 130 259 150
B 21/11-31/12 130 259 150
A 01/01-31/03 zondag/vrijdag 110 219 130
B 01/01-31/03 zaterdag 130 259 150

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04/20-31/03/21)

Barr
Een erg charmante ge-
meente, omgeven door 
talloze wijngaarden, 
langs de wijnroute op 
zo'n 10 km van Ober-
nai. Het historisch cen-
trum, met zijn kronkelende straatjes, telt 
heel wat authentieke vakwerkhuizen. Barr 
is minder bekend bij het grote publiek, 
het is er dan ook rustiger en gezelliger 
rondkuieren dan in de meeste andere 
wijndorpen van de Elzas.
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Au Bois le Sire

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

2 persk.
grand 
balcon

2 persk.
pavillon

inclusief ontbijt
ALSV0038 N1

A 01/04-31/03 56 62 64

Ligging: in het centrum van Orbey. Prima om te wandelen 
in de bossen of langs het Witte Meer (op 7 km). Kaysersberg 
op 10 km.
Transport: per auto: 460 km (Brussel), 473 km (Parijs), 651 km 
(Amsterdam). Treinstation Colmar op 22  km. Luchthaven 
Strasbourg/Entzheim op 83 km, Mulhouse/Bâle op 82 km.
Faciliteiten: mooie inkom met de receptie (7.30-21  uur). 
Barservice. Het restaurant serveert hoofdzakelijk streekgerech-
ten. Verwarmd binnenzwembad, bubbelbad, sauna, hamam en 
fitness (gratis toegang). Massages (betalend). Geen lift (2 ver-
diepingen). Gratis parking voor het hotel of garage (vanaf 
€ 8/24 uur).
Kamers: de 36 kamers (16 m²) individueel en traditioneel inge-
richt. Make-upspiegel en parket. Standaard (max. 2 personen), 
grand balcon (max. 3 personen, op de 2de verdieping met bal-
kon) of rustig gelegen pavillon kamers (max. 3 personen, in 
het bijgebouw, naast het hotel, vast tapijt). Extra bed (3de 
volwassene): € 33/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag per dag van € 25 (volwassene) of € 10 (t/m 11 jaar) (geen 
halfpension op 24/12 en 25/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de grand balcon en 
pavillon kamers: 1 kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 6/nacht (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 04/01/21-05/02/21. 
Verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

De Elzas

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 45 dagen voor 

afreis) (uitgez. verblijven 12/04/20, 01/05/20, 08/05/20, 
31/05/20, 14/07/20, 15/08/20, 01/11/20, 11/11/20, 01/01/21) 
(inclusief ontbijt)

Kleinschalig hotel in het hart van de 
Elzas, al een halve eeuw uitgebaat 
door dezelfde familie, die mede dank-
zij het charmante kader een huise lijke 
sfeer weet te creëren.

Orbey
Kleine gemeente centraal in de Elzas, aan de voet van de 
Vogezen. Deze bergketen nodigt uit tot stevige wandelingen 
in een bosrijk kader. Dit is de regio van de Munsterkaas.

Beauséjour

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
tradition

1 persk.
tradition

inclusief ontbijt
ALSV0007 X0

A 01/04-09/04, 02/10-19/11 54 61 109
B 10/04-20/05, 02/06-31/08 61 71 122
C 21/05-01/06, 20/11-31/12 zondag/donderdag 68 81 135
D 21/05-01/06 vrijdag/zaterdag 71 85 144
C 01/09-01/10 68 81 135
E 20/11-31/12 vrijdag/zaterdag 74 90 157
F 01/01-31/03 55 62 109

Ligging: op 10 minuten stappen van de historische binnenstad.
Transport: per auto: 506 km (Brussel), 563 km (Parijs), 710 km 
(Amsterdam). TGV-station Colmar op 2  km. Luchthaven 
Strasbourg/Entzheim op 70 km.
Faciliteiten: salon en bar. Restaurant Keller (1913). Privéparking 
(vanaf € 11/24 uur) of gratis in de straat.
Kamers: 40 kamers met vast tapijt. Classic kamer (16 m², max. 
2 volw. en 1 kind) of tradition kamer (19 m², max. 2 pers., air-
conditioning).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 30/dag (4 gangen, vast menu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Classic kamers: 1 kind t/m 12 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 20/11/20-31/12/20: min. 2 nachten bij aan-
komst maandag t/m donderdag, min. 3 nachten bij aankomst 
vrijdag en zaterdag. Halfpension niet mogelijk op 24/12/20. 
Het restaurant is gesloten op zondag. Het hotel is gesloten 
van 09/11/20-15/11/20 en op 31/12/20. Verblijfstaks: € 1,10/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen). Huisdieren: € 15/nacht.
Bonus: verrassing voor jonggehuwden. Min. 4 nachten: fles wijn.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (tot 45 dagen voor afreis, 

niet cumuleerbaar) OF 5% (tot 30 dagen voor afreis, 
cumuleerbaar met gratis nachten) (verblijven 01/04/20-
19/11/20, 01/01/21-31/03/21)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-20/05/20, 
02/06/20-31/08/20)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (20/11/20-23/12/20, 
25/12/20-30/12/20)

• 1 nacht betalen in halfpension + 1 nacht gratis inclusief 
ontbijt (01/04/20-20/05/20, 02/10/20-19/11/20, 
01/01/21-31/03/21)

• 55+: 10% korting (01/04/20-19/11/20, 01/01/21-
31/03/21)

(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)
(niet cumuleerbaar)

GRATIS

Prima, heel aangenaam hotel met een 
verrukkelijke keuken. De eigenaars 
en hun team stellen alles in het werk 
om van uw verblijf een onvergetelijke 
ervaring te maken.

Colmar
Een mooie stad aan de voet van de Vogezen, midden in de 
wijngaarden van de Elzas. Het is een belangrijke kunst- en 
cultuurstad, de met hout versierde huizen zijn typisch.
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Best Western Grand Hôtel Bristol

Ligging: dankzij de ideale ligging, rechtover een TGV-station, is het Grand 
Hôtel Bristol de perfecte plaats voor uw verblijf in Colmar. Op amper 5 minu-
ten stappen ligt het historisch stadscentrum. Dichtbij zijn een tweetal parken 
alsook het Natuurhistorisch en Etnografisch Museum. Op de 5de verdieping 
van het hotel kan u op het terras genieten van de zon en profiteren van het 
adembenemend zicht op het stationsplein en de prachtige vijvers met op de 
achtergrond het uitgestrekt landschap van de Vogezen.
Transport: per auto: 506 km (Brussel), 563 km (Parijs), 710 km (Amsterdam). 
TGV-station Colmar op 200  m. Luchthaven Strasbourg/Entzheim op 70  km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie, ruime lounge en een bar. De brasserie L’Auberge serveert 
lekkere, authentieke streekgerechten (terras aan de straatkant). Spa met gratis 
sauna, hamam en fitness, massages op aanvraag (betalend). Publieke parking 
voor het hotel (vanaf € 1,50/uur). Garage (vanaf € 15/24 uur).
Kamers: 91 kamers (vast tapijt). We reserveren voor u een classic kamer in het 
hoofdgebouw (15-20 m², max. 3 personen) of een deluxe kamer in het nieuwe 
gebouw (22-32 m², alleen tweepersoonsbedden). 3  Volwassenen krijgen een 
upgrade naar een junior suite (volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (2 t/m 11 jaar) op de kamer van de ouders 
krijgt een verminderde prijs (zie prijstabel) (upgrade classic naar superior vol-
gens beschikbaarheid).
Bijzonderheden: 22/11/20-31/12/20: min. 2 nachten op vrijdag en zaterdag. 
Huisdieren: €  15/nacht. Verblijfstaks: €  1,25/persoon/nacht (ter plaatse te 
betalen). Geen halfpension mogelijk op 24/12 en 31/12. Topdata 2020: 10/04-
12/04, 01/05-02/05, 08/05-09/05, 20/05-23/05, 30/05-31/05, 10/06-13/06, 11/07-
13/07, 02/10-03/10. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: 100% kosten vanaf 
15 dagen voor afreis in periode G.
Bonus: fles wijn voor jonggehuwden.

De Best Western Grand Hôtel Bristol is een 
statig hotel, gelegen vlak bij het historisch 
centrum van het super gezellige Colmar 
(op 5 minuten stappen). Recht tegenover 
het hotel bevindt zich het TGV-station. U 
logeert er comfor tabel in een serene sfeer 
en geniet er van een lekkere en lokale 
keuken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALSV0003 X0

A 01/04-30/04, 05/07-30/08 uitgez. topdata 62 118 81 kind 2 < 12 jaar 
incl. ontbijt 20
extra bed (3de volwassene)  71
halfpension 
per. A/D/E 30 
per. B/C/F/H/I 35 
per. G 36

B 01/05-04/07, 31/08-03/10 uitgez. topdata zondag/donderdag 74 139 93
C 01/05-04/07, 31/08-03/10 uitgez. topdata vrijdag/zaterdag 81 152 100
D 04/10-31/10 62 118 81
E 01/11-19/11, 01/01-31/03 45 84 64
F 20/11-24/12 zondag/donderdag 82 154 101
G 20/11-24/12 vrijdag/zaterdag 106 203 125
H 25/12-31/12 106 203 125
I Topdata 86 163 106

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis
• Enkel in halfpension: 1 nacht betalen in halfpension + 1 nacht gratis 

inclusief ontbijt
(niet cumuleerbaar) (de voordelen gelden 01/04/20-30/04/20, 05/07/20-
30/08/20, 04/10/20-19/11/20, 01/01/21-31/03/21, uitgez. topdata) 
(inclusief ontbijt)

GRATIS
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Colmar
Colmar is een mooie 
stad aan de voet van de 
Vogezen, midden in de 
wijngaarden van de El-
zas. Van de 13de eeuw 
tot op heden bleven 
de architecturale rijkdommen van Colmar 
ongeschonden. Een belangrijke kunst- en 
cultuurstad ook, die de wereldberoemde 
Retabel van Issenheim huisvest. Kuier 
door de pittoreske straatjes met opmer-
kelijke, met hout versierde huizen - zo ty-
pisch voor Colmar.
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Best Western Au Cheval Blanc

Ligging: net buiten Mulhouse gelegen in de dorpskern van Baldersheim, op 
7 km van het historisch centrum. Het vermaarde spoorwegmuseum Cité du Train 
en het automuseum Cité de l'Automobile bevinden zich op 13 km. Dit hotel 
geldt als een ideale uitvalsbasis om met de wagen de ruime omgeving van de 
zuidelijke Elzas te ontdekken, maar ook een daguitstap richting het Duitse 
Zwarte Woud of Zwitserland behoort tot de vele mogelijkheden.
Transport: per auto: 539 km (Brussel), 493 km (Parijs), 710 km (Amsterdam). 
TGV-station Mulhouse op 10 km. Luchthaven Mulhouse/Bâle op 26 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit een hoofdgebouw, waar alle faciliteiten zich 
bevinden, en een bijgebouw aan de overkant van de straat. Kleine receptie 
(24u/24) waar men u met plezier advies geeft over de verschillende beziens-
waardigheden. De traditioneel ingerichte bar wordt in de zomer uitgebreid naar 
het bebloemd terras, waar het heerlijk vertoeven is. Het restaurant is in de 
wijde omgeving gekend voor zijn streekgebonden keuken, al meer dan 30 jaar 
met passie bereid door dezelfde chef. De kelderruimte werd ingericht als ont-
spanningszone met een klein zwembad, bubbelbad, sauna en stoombad (gratis 
toegankelijk). Lift in het hoofdgebouw. In het bijgebouw bevinden zich de 
fitness en een aantal kamers (geen lift).
Kamers: de 83 kamers zijn compact maar functioneel ingericht (vast tapijt). 
De stijl is een mix van hedendaags meubilair met authentieke, gerestaureerde 
meubelstukken in perfecte harmonie met het gekozen kleurenpalet. Het com-
fort is van gedegen kwaliteit. U verblijft in een comfort kamer (14 m²) in het 
tegenoverliggende bijgebouw (gescheiden door een weg, geen lift).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen) 
(uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 5 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: min. 2  nachten. Verblijfstaks: €  1,60/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen).

De Best Western Au Cheval Blanc kan het 
best omschreven worden als een typisch 
Elzasser hotel waar u geniet van een char-
mant kader, een gemoedelijke sfeer, een 
excellente streekgebonden keuken en 
degelijk hedendaags comfort. De ligging 
op de grens tussen Frankrijk, Duitsland en 
Zwitserland laat u toe om meer dan de El-
zas alleen te ontdekken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ALSV0040 N1

A 01/04-22/11 vrijdag/zondag 65 106 48 kind 5 < 12 jaar 
incl. ontbijt 14
halfpension 25

B 01/04-22/11 maandag/donderdag 76 117 48
C 23/11-01/01 95 136 48
D 02/01-31/03 vrijdag/zondag 57 98 48
E 02/01-31/03 maandag/donderdag 60 100 48
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining ALSVP040
F 01/04-31/03 85

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst van donderdag 

t/m zondag (01/06/20-03/09/20, 16/10/20-17/11/20, 02/01/21-
31/03/21) (inclusief ontbijt of halfpension)

De Elzas

DINING
 ∙ 1 nacht met upgrade in 
deluxe kamer

 ∙ 1x ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x 3gangen-diner 
(uitgez. dranken)

 ∙ toegang tot 
ontspanningszone

GRATIS

voor

Mulhouse (Baldersheim)
Deze stad in het zuiden 
van de Elzas, vlak bij 
het drielandenpunt met 
Zwitserland en Duits-
land, is gekend voor 
zijn voormalige textiel-
industrie, wat zich vertaalt in een aantal 
aangename winkelstraten. Mulhouse 
heeft een historisch centrum met een op-
vallend stadhuis uit 1551 en herbergt een 
aantal belangrijke musea, zoals het Cité 
du Train en het Cité de l'Automobile.
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Normandie
Crêpes normandes, sterke Calvados,  
schuimende cider...
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Wie deze zalige, weelderige streek wil ontdekken, doorkruist sterk verschillende landschappen: 
het groene Normandië in het westen, appelboomgaarden, ongerepte stranden langs de kust, 
la Suisse normande voor riviersporten en heerlijke wandelingen, dichtbeboste oevers langs 
de Seine,... Wat u zeker moet gezien hebben: de imposante Mont Saint-Michel - de trots van 
Normandië -, de landingsstranden waar het oorlogsverleden tastbaar blijft, de wilde rotskust 
tussen Dieppe en Etretat - een van de mooiste van Frankrijk -, de typische vakwerkhuizen 
met houten balken,... Geniet van een lekkere crêpe normande, pikante camembert of romige 
Pont l’Evêque en nog veel meer heerlijks. Normandië is authentiek, warm en gezellig.
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Hôtel Littéraire Gustave Flaubert

Ligging: ideaal gelegen, in een voetgangerszone, in het hartje van het histo-
risch centrum. De Jeanne d'Arckerk ligt op 100 m, de 12de-eeuwse kathedraal 
op 600 m. Bezoek het binnenhof, de Aître Saint-Maclou (2 km) of slenter langs 
de Seine. Verken eveneens de bakermat van het impressionisme Giverny, de 
kuststad Dieppe en het gezellige Honfleur met het gekende bassin.
Transport: per auto: 340 km (Brussel), 135 km (Parijs), 540 km (Amsterdam). 
Treinstation Rouen op 2 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: via de binnenkoer betreedt u de lobby (gratis wifi). Receptie, 
lounge, bar, bibliotheek en ontbijtruimte. De decoratie is huiselijk en heden-
daags en verwijst naar de werken van de schrijver Gustave Flaubert die in 
Rouen geboren werd en er een groot deel van zijn leven doorbracht. Het hotel 
beschikt niet over een restaurant, maar in de buurt vindt u tal van mogelijkhe-
den. Publieke parking op 250 m (vanaf € 15/24 uur).
Kamers: 51 knap ingerichte kamers (17 m²) die verwijzen naar een boek, per-
sonage of onderwerp uit het oeuvre van Flaubert. De stijl is gracieus. Wij 
reserveren voor u een comfort kamer met vast tapijt. Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 10/nacht.
Bonus: rondleiding in het hotel i.v.m. de werken van Gustave Flaubert, degus-
tatie van appelsap.

Dit verzorgd 4 sterrenhotel in het hart van 
Rouen brengt een hommage aan de be-
roemde schrijver Gustave Flaubert, gebo-
ren en getogen in Rouen. De decoratie is 
een perfecte harmonie van hedendaags 
design en literaire verwijzingen. Een abso-
lute aanrader en een prima uitvalsbasis in 
de historische hoofdstad van Normandië.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

inclusief ontbijt
NORV0037 N1

A 01/04-30/04, 01/11-31/03 vrijdag/zondag 63 123
B 01/04-30/04, 01/11-31/03 maandag/donderdag 65 128
C 01/05-31/05, 01/10-31/10 73 142
D 01/06-30/09 81 159

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op vrijdag 

(01/04/20-31/03/21)

GRATIS

Rouen
Rouen is onlosmakelijk 
verbonden met Jeanne 
d'Arc die hier werd 
veroordeeld, en op de 
Place du vieux Marché 
stierf op de brandsta-
pel. Ontdek de rijke geschiedenis van 
deze stad met de prachtige vakwerkhui-
zen met houten gevels, de kathedraal, de 
gezellige straatjes, de vele kunstwerken,... 
Rouen is een museum op zich.
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Du Casino

Ligging: u geniet hier van een mooie en centrale ligging aan de jachthaven 
van Saint-Valéry-en-Caux. Het keienstrand en de promenade liggen op 900 m. 
Deze badplaats maakt deel uit van de Albastenkust, dewelke gekenmerkt wordt 
door de hoge kalkrotsen. De gezellige stadjes Fécamp en Dieppe liggen op zo'n 
35 minuten rijden en zijn goede startpunten voor wandelingen op deze indruk-
wekkende kalkrotsen. Vanuit Saint-Aubin-sur-Mer (16 km) vertrekken meerdere 
toeristische fietsroutes. Golfterrein (18 holes) op 8 km.
Transport: per auto: 415 km (Brussel), 195 km (Parijs), 595 km (Amsterdam). 
Treinstation Fécamp of Dieppe op 32  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes op het gelijk vloers zijn open en 
luchtig. De rechtlijnige stijl zorgt voor een erg smaakvol kader. Er is een aan-
gename bar met open haard die uitkijkt op de jachthaven, het restaurant heeft 
zicht op de tuin. Op de kaart prijken streekgerechten (menu 3 gangen vanaf 
€ 23, richtprijs). Hamam en massages à la carte (betalend). Fietsverhuur. Gratis 
shuttle naar het Casino (zeeboulevard). Gratis parking aan de achterzijde van 
het hotel (25 plaatsen).
Kamers: 76 kamers met zicht op de tuin of op de haven (28 m²). Ze zijn mooi 
ingericht en zeer ruim. Badkamer en apart toilet. Een koelkastje is aanwezig. 
Vast tapijt. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief  ontbijt), verminderde prijs voor 1  kind van 6  t/m 
18 jaar (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 0,75/persoon/nacht (ter plaat se te betalen). 
Kleine huisdieren toegelaten: €  15/nacht. Top data 2020: 11/04-12/04, 01/05-
02/05, 08/05-09/05, 21/05-23/05, 30/05-31/05, 12/07-14/07, 14/08, 31/10, 25/12-
26/12, 31/12. Het restaurant is gesloten op zondagavond van 01/11/20-31/03/21.

Gelegen in het centrum van de populaire 
badplaats Saint-Valéry-en-Caux, uitkij-
kend op de vredige jachthaven. De heden-
daagse stijl, de ruime kamers en de vrien-
delijke service zorgen ervoor dat Hôtel du 
Casino erg geliefd is. Een ideale uitvals-
basis om de grillige Côte d'Albâtre te ver-
kennen, te voet of per fiets.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NORV0019 N1

A 01/04-30/04, 01/10-31/12 uitgez. topdata 73 122 44 kind 6 < 13 jaar 
incl. ontbijt 29
kind 13 < 19 jaar 
incl. ontbijt 41

B 01/05-30/06 uitgez. topdata 76 125 44
C 01/07-31/08 uitgez. topdata zondag/vrijdag 75 123 44
D 01/07-31/08 uitgez. topdata zaterdag 80 129 44
E 01/09-30/09, 01/01-31/03 75 123 44
F Topdata 80 129 44
Pakketprijs per persoon Charming+ Fietsen NORVPC19
G 01/04-30/04, 01/10-31/10 uitgez. topdata 175
H 01/05-30/06 uitgez. topdata 182
I 01/07-31/08 uitgez. topdata aankomst zo/do 178
J 01/07-31/08 uitgez. topdata aankomst vrij/za 189
K 01/09-30/09 uitgez. topdata 178

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 5 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-30/09/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst van zondag t/m 

dinsdag (01/07/20-31/08/20)
(uitgez. topdata)

Normandië

FIETSEN
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 dag fietsen inclusief 
picknick

 ∙ 1x toegang tot de hamam
 ∙ gebruik rugzakje

GRATIS

vanaf

Saint-Valéry-en-Caux
Bekende badplaats met 
een jachthaven, een 
casino, een wandel dijk 
en een keienstrand, 
gelegen tussen Dieppe 
en Etretat. Deze kust-
strook, de Côte d'Albâtre, is bekend voor 
zijn hoge, witte kalkrotsen. Een mooie 
streek om te wandelen, te fietsen en te 
genieten van de ruwe kustlijn, ideaal voor 
een weekendje weg.
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Belle Isle sur Risle

Ligging: subliem, net buiten het centrum, op een eilandje in het riviertje de 
Risle, in een park van 2,5 ha. Het hotel ligt in de driehoek Le Havre, Caen en 
Rouen. Bezoek ook het bedevaartsoord Lisieux (36 km), het charmante dorpje 
Vieux-port (15 km) met zijn huizen met rieten daken en Honfleur (24 km).
Transport: per auto: 398 km (Brussel), 162 km (Parijs), 592 km (Amsterdam). 
Treinstation Brionne op 23 km. TGV-station Le Havre op 43 km. Luchthaven 
Rouen op 59 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lobby en receptie (kluis). Het gastronomisch à-la-carterestaurant 
beslaat 3 ruimtes: het intiem, uiterst stijlvol restaurant, de victoriaanse win-
terveranda La Rotonde die uitgeeft op de tuin, en het salon met bar en terras 
dat uitkijkt op het zwembad en waar u ook het ontbijt neemt. Een mooi renais-
sancesalon met piano en een salon met open haard geven uit op het restaurant. 
Spa met verwarmd buitenzwembad (15,5 x 6 m, 15/06-30/09) en binnenbad (7,5 x 
3 m). Gratis fitness. Het gebruik van de sauna, het stoombad en het bubbelbad 
is betalend (€ 25/beurt). Massages mogelijk (betalend). Gratis tafeltennis, uit-
lenen van kajakmateriaal en verhuur van mountainbikes. Geen lift.
Kamers: 28 kamers voor max. 3 personen met authentiek meubilair, verschillend 
van grootte en indeling gezien het historisch karakter van het kasteel. Vast 
tapijt. Classic kamer (15 m²), comfort kamer met bubbelbad (20 m²) of privilège 
kamer met terras (30 m²). In de orangerie in de tuin 2 modernere kamers met 
bubbelbad en airconditioning (tarief classic, volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag (4 gangen à la carte). 
Kindermenu ter plaatse.
Kinderen: kinderbedje: € 17/nacht. Verminderde prijs voor 2 kinderen van 2 t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: huisdieren: € 15/nacht.
Bonus: bij min. 3  nachten: 1  glaasje champagne. Jonggehuwden: altijd 
1 glaasje champagne.

Charmant Relais du Silence kasteelhotel 
(1826) op een eilandje in de rivier de Risle. 
Ideaal gelegen om zowel de Normandi-
sche kust als het binnenland te verken-
nen. Een vriendelijk onthaal, uitstekende 
service én een prima keuken vervolledigen 
het plaatje.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
comfort

2 persk.
privilège

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NORV0010 X1

A 01/04-14/06, 16/09-31/03 119 174 188 kind 2 < 12 jaar 
incl. ontbijt 48
halfpension volwassene 84
extra bed (3de volwassene) 50

B 15/06-15/09 128 183 197
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking NORVPB10
C 01/04-31/03 305

UW VOORDEEL
• Enkel in halfpension: 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 

12 nachten betalen + 2 nachten gratis (01/04/20-17/11/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag, 

maandag of dinsdag (01/04/20-11/04/20, 14/04/20-30/04/20, 
01/10/20-31/10/20, 02/11/20-10/11/20, 12/11/20-15/11/20) 
(inclusief ontbijt)

(niet cumuleerbaar)

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een classic 
kamer

 ∙ ontbijt
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x 4 gangendiner (inclusief 
aperitiefhapje) de eerste 
avond

 ∙ ticket voor de wijnkelders van 
Calvados in Corneilles

 ∙ gratis gebruik fietsen 
en kajaks volgens 
beschikbaarheid

GRATIS
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Pont-Audemer
Bekoorlijk stadje met 
typische vakwerk-
huizen, een wirwar van 
middeleeuwse steeg-
jes, rivieren en grach-
ten. Pont-Audemer 
wordt wel eens het Venetië van Normandië 
genoemd, een terechte vergelijking. Een 
bevoorrechte ligging in het hart van Nor-
mandië: Rouen, Giverny, de Albastenkust 
met de witte kliffen en de Côte Fleurie lig-
gen vlakbij.
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Best Western Plus Hostellerie du Vallon

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
charme

1 persk.
charme

extra
bed 3

superior
inclusief ontbijt
NORV0011 X0

A 01/04-31/07, 01/09-30/09 zondag/vrijdag 90 129 32
B 01/04-31/07, 01/09-30/09 zaterdag 99 144 32
B 01/08-31/08 99 144 32
C 01/10-23/12, 03/01-31/03 zondag/vrijdag 84 122 32
D 01/10-23/12, 03/01-31/03 zaterdag 90 135 32
D 24/12-02/01 90 135 32

Ligging: in het hogere gedeelte van Trouville, aan de rand van 
het geanimeerde centrum. De jachthaven en de vismarkt, het 
casino en het strand (op 800 m) met het bekende houten wandel-
pad liggen op een steenworp. Restaurantjes en bars in de buurt.
Transport: per auto: 410 km (Brussel), 165 km (Parijs), 595 km 
(Amsterdam). Treinstation Deauville/Trouville op 3 km.
Faciliteiten: mooie, ruime lobby. Leesruimte met zithoek en 
een cosy bar met haardvuur. Er is eveneens een klein tuintje. 
Biljartruimte, tafel tennis, petanque. Gratis verwarmd overdekt 
zwembad, sauna, hamam, bubbelbad en sportruimte. De ont-
bijtzaal is ruim en luchtig. Het hotel werkt samen met een 
restaurant, op enkele minuten wandelen. Fietsverhuur (vanaf 
€ 10/dag).
Kamers: de 60  kamers werden elegant ingericht en hebben 
vast tapijt. De meeste kamers beschikken over een balkon of 
terras (volgens beschikbaarheid). We reserveren voor u een 
charme standaard kamer (17 m², max. 2 personen) steeds met 
een tweepersoonsbed, of mits toeslag van € 13/persoon/nacht 
een trendy charme superior kamer (22 m², max. 3 personen). 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de charme superior 
kamers: 1 kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  2,30/persoon/nacht (ter 
plaat   se te betalen). Huisdieren: € 12/nacht.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 45 dagen 

voor afreis) (niet cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-20/05/20, 

24/05/20-30/06/20, 01/09/20-30/12/20, 03/01/21-
31/03/21)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/07/20-
31/08/20)

(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (de 
gratis nacht is steeds aan de prijs zondag/vrijdag)

GRATIS

Een bekoorlijk hotel in typisch 
Normandische stijl in het rustig 
gedeelte van Trouville, op wandelaf-
stand van het centrum en het strand, 
en op 5 minuten van Deauville.

Trouville
Trouville heeft een charmante oude binnenstad en ligt tegen-
over het mondaine Deauville. U kan ze perfect combineren.

TRIPS & TRICKS 

Abdij Mont Saint-Michel

Toegangsticket tot de Abdij op de Mont Saint-
Michel. Het abdijencomplex en de omliggende baai 
zijn uitgeroepen tot Unesco-Werelderfgoed.

NORD0014
prijs per persoon
€ 9,50 volwassene - gratis tot 26 jaar

Normandië
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Fer à Cheval

Ligging: hotel Fer à Cheval op 50 m van zee en strand en casino, in het cen-
trum maar toch rustig. Bushalte op 100 m. Te bezoeken: de zusterstad Deauville 
met luxueuze boetieks en een heerlijk fijnzand strand, gemakkelijk te voet te 
bereiken (1 km) via de voetgangersbrug of met de pont. Verder is er Honfleur 
met een mooie haven en typische, oude huizen. In La Maison du Pays d'Auge 
in Cormeilles kan u zien hoe Calvados wordt gemaakt. De abdij van Le Bec-
Hellouin getuigt van de religieuze en intellectuele uitstraling van Normandië.
Transport: per auto: 410 km (Brussel), 165 km (Parijs), 595 km (Amsterdam). 
Trein station Deauville/Trouville op 800  m. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: de familie Bisson ontvangt u in een gemoedelijke sfeer in een 
kader met delicate charme. Het decor: pasteltinten, gemakkelijke zeteltjes, 
overal verse bloemen,... de elegantie van een 'maison bourgeoise' en Trouville 
aan het venster! Het hotel, een historisch ge bouw, bestaat uit een hoofd-
gebouw en 2 bijgebouwen. U treft er een recep tie, een ontbijtruimte en een 
salon waar u een kopje koffie of thee kan bestellen. Parking: vanaf € 20/24 uur 
(vooraf te reserveren) of publieke parking in de buurt (vanaf € 24/24 uur). 
In de omgeving: tennis en watersporten op 100  m, paardrijden op 2  km, 
squash op 3 km en golf op 4 km.
Kamers: de 34 kamers hebben een aangenaam interieur met vast tapijt of sisal-
tapijt. We reserveren voor u een standaardkamer (13 m²) of een supe rior kamer 
(15  m², verzorgingsproducten). Ruimere kamers voor 3  volwassenen. Twee-
persoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de superior kamers: kinderbedje € 5/nacht.
Bijzonderheden: topdata 2020: 10/04-12/04, 30/04, 01/05-02/05, 07/05-09/05, 
20/05-23/05, 29/05-31/05, 10/07-13/07. Kleine huisdieren toegelaten: € 10/nacht. 
Verblijfs taks: € 1,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Dit charmehotelletje is ondergebracht in 
een gebouw met karakter en wordt uit-
stekend gerund door de eigenaars. De 
kamers zijn geheel verzorgd. Elke morgen 
wacht u een uitgebreid ontbijtbuffet. Een 
goede keuze voor een aangenaam verblijf 
in Trouville aan uiterst vriendelijke prijzen!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

extra
bed 3

inclusief ontbijt
NORV0022 X0

A 01/04-30/06 uitgez. topdata zondag/donderdag 60 79 67 53
B 01/04-30/06 uitgez. topdata vrijdag/zaterdag 67 116 73 61
B 01/07-31/07, 23/08-12/09 uitgez. topdata 67 116 73 61
C 01/08-22/08, 19/12-01/01 72 131 79 63
A 13/09-18/12, 02/01-31/03 zondag/donderdag 60 79 67 53
B 13/09-18/12, 02/01-31/03 vrijdag/zaterdag 67 116 73 61
C Topdata 72 131 79 63

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zaterdag, 

zondag, maandag of dinsdag (01/10/20-16/10/20, 02/11/20-18/12/20, 
04/01/21-12/02/21 et 01/03/21-31/03/21)

GRATIS

Trouville
Een charmante bad-
plaats aan de Côte 
Fleurie tegenover het 
mon dai  ne Deauville. 
Trouville mag dan wel 
vaak in de schaduw 
staan van Deauville, toch moet het niet 
onder doen: Trouville heeft een eigen casi-
no, een vissers- en jachthaven, een oude 
binnen stad en restaurants waar u van 
heerlijke zeevruchten kan genieten.
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Les Bains de Cabourg

Ligging: aan het strand en de Promenade Marcel Proust, de golfclub op 2 km 
(9 holes), het casino op 1 km. Honfleur op 45 km, Deauville op 26 km, en Houl-
gate op 6 km. Caen op 25 km. Pont l'Evêque (35 km), het kasteel van Crèvecoeur 
(28 km), Vendeuvre (50 km) en het Bischopshuis Canapville (37 km).
Transport: per auto: 457 km (Brussel), 218 km (Parijs), 653 km (Amsterdam). 
Treinstation Cabourg op 2 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 Uursreceptie. Restaurant Le Poisson d'Argent serveert even-
wichtige gerechten met lokale ingrediënten, verse vis en zeevruchten. 
1 Tennisplein (gratis). Groot buitenzwembad met verwarmd zeewater (Pasen-
september). Binnenzwembad (290 m², beperkte toegang -16 jaar) eveneens met 
verwarmd zeewater en zeezicht. De moderne Thalazur Marine Spa biedt o.m. 
hydrotherapie en een relaxzone (gratis toegang 9-20 uur, -16 jaar niet toegela-
ten). Behandelingen en massages (betalend).
Kamers: 165 kamers. Vast tapijt. Premium kamers (18 m², dou che, balkon en 
bureautje) of kamers met lateraal zeezicht (25 m², bad, met 2 persoonsbed).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de kamers met lateraal zeezicht: 1 kind 
t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren (max. 15 kg): € 20/nacht. Topdata 2020: 12/04-13/04, 30/04, 07/05, 
20/05-21/05, 31/05-01/06, 13/07-14/07, 01/11, 25/12-26/12, 31/12. Afwijkende 
annuleringsvoorwaarden: 30% kosten van 21  tot 20  dagen voor afreis. 
Binnenzwembad toegankelijk voor -16-jarigen van maandag t/m zaterdag van 
11-14 u en 17-19u45, op zondag van 11-19u45.
Bonus: 15% korting op de behandelingen in de spa. Bij min. 7 nachten: glaasje 
Kir.

Het hotel ligt aan de Normandische kust 
in het gekende en geliefde badplaatsje 
Cabourg, halfweg tussen Caen en Deau-
ville. U geniet van een heerlijk uitzicht op 
de Atlantische Oceaan. Dit modern hotel 
beschikt over een eigen thalassocentrum 
waar u ten volle kan ontspannen. Een 
roman tisch adresje om uw batterijen hele-
maal terug op te laden.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
premium

1 persk.
premium

2 persk.
lateraal
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NORV0034 X0

A 11/01-22/02, 30/09-16/10 zondag/donderdag 98 165 134 halfpension volwassene 40
B 11/01-22/02, 30/09-16/10 vrijdag/zaterdag 136 238 177

uitgez. topdata
C 23/02-19/04, 17/10-24/12 zondag/donderdag 108 184 144
D 23/02-19/04, 17/10-24/12 vrijdag/zaterdag 144 253 185

uitgez. topdata
E 20/04-29/05, 10/06-12/07, 26/08-29/09 zondag/donderdag 116 199 154
F 20/04-29/05, 10/06-12/07, 26/08-29/09 vrijdag/zaterdag 172 306 213

uitgez. topdata
G 30/05-09/06, 13/07-25/08 zondag/donderdag 157 277 198
F 30/05-09/06, 13/07-25/08 vrijdag/zaterdag 172 306 213
H 25/12-31/12 uitgez. topdata 157 277 198
I Topdata 172 306 213

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(11/01/20-22/02/20, 04/11/20-20/12/20)
• 1 nacht betalen + de tweede nacht aan halve prijs (11/02/20-23/02/20, 04/11/20-

20/12/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (11/01/20-09/07/20, 23/08/20-25/10/20)
• 60+: 15% korting (11/02/20-31/12/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Normandië

GRATIS

Cabourg
Cabourg is een presti-
gieuze badplaats langs 
de Normandische kust. 
Artiesten zoals Marcel 
Proust waren erg ver-
zot op het stadje, zijn 
milde klimaat en het schitterende pano-
rama over de Atlantische Oceaan. U ont-
dekt er vele belle époque gevels, diverse 
burchten, kastelen en kathedralen van het 
omliggende Pays d'Auge, en de stranden 
van D-Day.
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Best Western Montgomery

Ligging: op 10  minuten van de Mont Saint-Michel, in het charmante 
Normandische stadje Pontorson. In dit prachtig herenhuis geniet u van een 
uitzonderlijke omgeving en is dit een ideale uitvalbasis om de streek te verken-
nen. De nabijheid van de Mont Saint-Michel nodigt u natuurlijk uit voor een 
bezoek aan deze prestigieuze middeleeuwse stad, de prachtige abdij en de baai 
bezaaid met zoutweiden en polders. Een mooi aangelegd fietspad dichtbij leidt 
u er naar toe. Gelegen tussen Normandië, Bretagne en de zee, biedt u ook een 
snelle toegang tot andere mooie kustplaatsen. U zult genieten van het zoete 
leven van Granville en de tijdloze charme van de Bretonse steden op minder 
dan dertig minuten van Pontorson: Cancale, Saint-Malo, Dinard, Dinan.
Transport: per auto: 594 km (Brussel), 358 km (Parijs), 789 km (Amsterdam). 
Treinstation Pontorson op 1  km. TGV-station Dol-de-Bretagne op 20  km. 
Luchthaven Rennes op 66 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de Engelse familie Montgomery diende de koningen François I 
en Henri II. Hun oude woonst is vandaag een hotel. Gezellige bar, aangename 
tuin en veranda. U vindt enkele restaurants in de buurt. Gratis parkeren in de 
straat. Garage: vanaf € 5/24 uur. Fietsenstalling. Fietsverhuur (vanaf € 20/dag, 
kan vooraf gereserveerd worden).
Kamers: 32 karaktervolle kamers, individueel ingericht en vaak met authentieke 
meubels. Vast tapijt. Standaard (13 m², tweepersoons bed, extra bed 3de volwas-
sene zie prijstabel) superior (16 m², tweepersoonsbed of 2 één persoons  bedden) 
of deluxe kamers (20 m², twee persoons bed of 2 éénpersoonsbedden, bubbelbad, 
apart toilet, bad jassen). Twee persoonskamer voor alleen gebruik (standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. 1 Kind van 2 t/m 11 jaar op de kamer van 
de ouders geniet 50% korting (upgrade naar familiekamer).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 14 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting.
Bijzonderheden: gesloten 16/11/20-13/12/20. Huis dieren: €  9/nacht. Min. 
2 nachten op zaterdag.
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Zeer mooi, charmant gebouw waarvan het 
historisch karakter (1526) goed bewaard is 
gebleven. De persoonlijke service en het 
uitgebreid ontbijtbuffet zijn de belangrijk-
ste troeven.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

2 persk.
luxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NORV0025 N1

A 01/04-09/04 54 80 61 90 extra bed (3de volwassene en 
upgrade naar familiekamer) 42B 10/04-09/07 61 94 73 99

C 10/07-26/09 61 98 74 100
D 27/09-17/12 54 83 61 90
B 18/12-02/01 61 94 73 99
D 03/01-31/03 54 83 61 90

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-09/04/20, 27/09/20-

31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (13/04/20-09/07/20)
• 60+: 10% korting (01/04/20-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten 
genieten)

GRATIS
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Pontorson (Mont Saint-Michel)
rustig stadje, ideaal 
gelegen tussen de zee, 
Normandië en Bretag-
ne. Een Engelse familie 
vestigde zich hier om 
eerst de koning Fran-
çois Ier en later Henri II te dienen. Hun 
oude woonst, een waar museum, werd 
omgebouwd tot een hotel.
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Auberge de la Sélune

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
inclusief ontbijt
NORV0007 X0

A 01/04-31/03 56 100

Ligging: in het kleine Ducey. Een vredige ligging aan de 
waterkant, omringd door groen. Op 300 m ligt de fietsroute 
la Véloscénie die van Parijs tot Mont Saint-Michel loopt. In 
de omgeving van Ducey en in het Bois d’Ardennes vindt u ook 
wandelroutes. Trek eens richting Bretagne: via Pontorson naar 
het kasteel van Combourg, het historische Dinan, Saint-Malo 
of Dinard (65 km).
Transport: per auto: 630 km (Brussel), 340 km (Parijs), 815 km 
(Amsterdam). Treinstation Avranches op 10  km. TGV-station 
Rennes op 83 km.
Faciliteiten: receptie, aangenaam terras dat uitgeeft op de 
tuin. Het restaurant wordt aanbevolen door Gault & Millau; 
vooraf reserveren is aangeraden. Ontbijtruimte met terras. De 
mooie tuin kijkt uit op de historische brug. U kunt er weg-
dromen bij het geluid van het kabbelend water. Geen lift. Gratis 
parking (be perkt). Afsluitbare garage voor fietsen (gratis).
Kamers: 20  kamers (12-14 m²) met vast tapijt (uitgezonderd 
3 kamers gelegen in een paviljoentje in de tuin) en meestal 
met zicht op de straat. Twee persoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 8/nacht.
Bijzonderheden: 28/10/20-31/03/21: min. 2  nachten op zon-
dag. Huisdieren: €  7/nacht. Het hotel is ge sloten 11/10/20-
27/10/20  en 15/02/21-16/03/21. Verblijfstaks (vanaf 18  jaar): 
€ 0,69/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Normandië

UW VOORDEEL
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-

20/05/20, 24/05/20-31/07/20, 20/09/20-31/03/21)

GRATIS

In 1907 opende de familie Girres hun 
eerste hotel in Ducey. Sinds enkele 
decennia verwelkomen ze u in dit 
knus en ongedwongen hotelletje, 
gekend voor zijn goede keuken.

Ducey
Sympathiek bebloemd dorpje met een kasteel, in een groene 
omgeving aan de oevers van het riviertje de Sélune, dat 15 km 
verder uitmondt in de baai van de Mont Saint-Michel.
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Ligging: het hotel is centraal gelegen in de hoofdstraat van het gezellige 
stadje. Kuier door de belle époquebuurt (1886-1914) en bewonder de art-deco-
huizen, waarvan het Casino du Lac (500 m) en de kerk Saint Jean-Baptiste de 
charmantste voorbeelden zijn, en snuif de sfeer van weleer. Natuurliefhebbers 
en wandelaars kunnen hier hun hart ophalen. De Andainebossen en het meer 
nodigen uit tot wandelen. Voor de tennisliefhebbers is er de Tennis Club 
Bagnolais (op 300 m). Voor een dagje pure verwennerij is er de B'O Spa Thermal 
(2.000 m²) waar u als herboren zult van terugkeren.
Transport: per auto: 545 km (Brussel), 225 km (Parijs), 631 km (Amsterdam). 
Treinstation Rennes op 119 km (TGV) en Argentan op 46 km. Luchthaven Caen 
op 106 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: achter de 19de-eeuwse belle époquegevel schuilt een leuke lobby 
en receptie (7-23 uur). Winkeltje met gastronomische Franse specialiteiten en 
een ruime selectie wijnen, die u ook kunt bestellen in de gezellige bar/thees-
alon. Franse traditionele bistrokeuken met een hedendaagse toets. Aangenaam 
zomerterras waar het op warme dagen heerlijk toeven is. Parkeren in de buurt 
(gratis).
Kamers: de 16 eigentijdse kamers werden ingericht rond het thema 'water en 
bos', ze zijn allemaal uniek bemeubeld. De kleuren zijn een combinatie van 
blauw/grijs of groen/rood. In de badkamers werd veelvuldig gebruik gemaakt 
van mozaïeken. Parket of vast tapijt (volgens be schik baarheid). We reserveren 
voor u een superior kamer (22 m², bureau, 1ste verdieping) met zicht op het 
dorp of het terras. Sommige kamers beschikken over een balkon.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe slag (3 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 0,90/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 8/nacht. Het res taurant is gesloten op donderdagavond en van 
01/11/20-31/03/21  ook op zondag, geen halfpension mogelijk. Het hotel is 
gesloten op zondagavond van 08/11/20-31/03/21, geen aan komst mogelijk.

Een charmant centraal gelegen pension, 
gezellig en uitermate verzorgd met een 
lekker bistrokeuken. De omgeving brengt 
u meteen terug naar de grandeur van de 
belle-époqueperiode. Als kuuroord is 
Bagnoles-de-l'Orne al eeuwen in trek bij 
de beau monde. Natuurliefhebbers kun-
nen hier zeker hun hart ophalen maar ook 
op culinair vlak heeft deze regio heel wat 
te bieden.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NORV0033 N1

A 01/04-31/03 54 99 26 halfpension 23

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-21/04/20, 11/06/20-31/07/20, 

01/09/20-07/11/20)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst van maandag t/m 

donderdag (08/11/20-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (22/04/20-10/06/20, 01/08/20-31/08/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt)

GRATIS
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Bagnoles-de-l'Orne
Dit stadje geniet een 
bevoorrechte reputatie 
als het enige kuuroord 
in het noordwesten van 
Frankrijk, al eeuwen in 
trek bij de beau monde. 
De hydrothermische baden situeren zich 
rond het meer, gevormd door de rivier Vée. 
Niet alleen is het een aantrekkelijke regio 
voor tal van buitenactiviteiten zoals wan-
delen, fietsen, paardrijden,... maar is het 
ook op culinair vlak veelbelovend.
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Domaine de Villeray & Spa Château et Moulin

Ligging: u logeert hier in volle natuur op een magnifiek domein. Het Château 
ligt op een heuvel, de Moulin spiegelt zich in het riviertje dat naast het molen-
complex stroomt. Het Château en de Moulin zijn slechts door enkele huizen 
gescheiden van het dorpje, op een paar minuutjes wandelen.
Transport: per auto: 465 km (Brussel), 145 km (Parijs), 660 km (Amsterdam). 
Trein station Condé-sur-Huisne op 1  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: u kunt gebruik maken van de faciliteiten van beide hotels. In het 
Château: salon met open haard en bibliotheek, ontbijtruimte. Het intiem, gas-
tronomisch restaurant wordt enkel gebruikt in de winter, van 01/05-31/10 wordt 
het diner opgediend in de Moulin de Villeray. In het molencomplex: bar met 
open haard, een gastronomisch restaurant (beslist een aanrader!), terras en een 
verwarmd openluchtzwembad met ligstoelen. Spa (toegang betalend) in een 
apart gebouw met binnenzwembad, bubbelbad, hamam, sauna, themadouche, 
relaxatieruimte,... Mogelijkheid tot behandelingen (betalend). Mountainbikes 
en kano's (betalend), gratis tennisplein, en vissen in een privériviertje op 4 km 
(betalend).
Kamers: bij reservering meldt u of u in het Château of in de Moulin wil loge-
ren. In de Moulin liggen de 25 kamers verspreid over het molencomplex, een 
villaatje in de tuin, en 2  typische huisjes aan de overkant van de straat. 
Charmante plattelandsstijl met diverse vloerbekledingen: tegels, parket, vast 
tapijt,... Standaardkamer (18 m², Moulin of Château) of een superior kamer met 
een mooier uitzicht op het park (20 m², Moulin) en suites (30 m², Château). 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik. 4 Personen in een standaardkamer krij-
gen een appartement.
Maaltijden: halfpension: ontbijt en diner (3 gangen, beperkt keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Standaardkamers: verminderde prijs voor 2 kinde-
ren van 5 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (uitgez. 24/12, 31/12 en 14/02) 
(zie prijstabel).
Bijzonderheden: in de overnachtingsprijs van 24/12, 31/12  en 14/02  is een 
galadiner inbegrepen (exclusief dranken). Huisdieren: € 15/nacht. Verblijfstaks: 
€ 0,75/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: halve fles champagne voor jonggehuwden.

Dit pareltje ligt op 50 km van Chartres, op 
een idyllisch domein, compleet met een 
historische molen (18de eeuw). U heeft de 
keuze uit 2 hotels, beide even charmant, 
met de sfeer van weleer en gracieuze ka-
mers van een eenvoud die siert. Uitmun-
tende keuken en een gastvrij onthaal door 
de eigenaars zelf.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra

bed 3/4
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief halfpension
NORV0018 N1

01/04-30/04, 16/10-23/12, 25/12-30/12, 01/01-13/02, 15/02-31/03 kind 5 < 12 jaar 
incl. halfpension 40
2 persk. superior 21
suite 2 pers. Château 58

A zondag/donderdag 88 112 70
B vrijdag/zaterdag 110 136 70
C 01/05-15/10 zondag/donderdag 112 157 70
D 01/05-15/10 vrijdag/zaterdag 143 190 70
E 24/12, 14/02 162 138 120
F 31/12 218 243 178

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-30/04/20, 16/10/20-31/03/21 - uitgez. 
24/12 en 31/12)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag of 
maandag (01/06/20-10/07/20, 19/07/20-15/10/20)

Normandië

GRATIS

Condeau-au-Perche
Klein, maar o zo char-
mant, knus 16de-eeuws 
dorpje (ge klas  seerd) 
dat slechts enkele hui-
zen en het domein van 
Vil le ray telt. Rus tig gele-
gen in het afwisselende heuvellandschap 
van het Parc Naturel Régio nal du Perche, 
tussen Bellême en Nogent-le-Rotrou. De 
Perche is de streek van de manoirs, kaste-
len én paardenfokkerijen.
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Bretagne
Waar de zee lokt en de bossen fluisteren...
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Nantes

Een kust die continu hertekend wordt op het ritme van de golven, pittoreske haventjes 
en karaktervolle stadjes, een rijk historisch en cultureel patrimonium dat herinnert aan 
het verleden, uitgestrekte wouden die tal van legendes voortbrachten,... Het land van de 
‘fruits de mer’ (zeevruchten), van de oergezellige crêperies (pannenkoekenrestaurants) 
en de cider. Bretagne geniet gedeeltelijk van een microklimaat onder een vaak blauwe 
hemel. Neem vooral de tijd om alle facetten van Bretagne te ontdekken...
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Le Nouveau Monde

Ligging: het uitgestrekte strand Plage du Sillon ligt tegenover het hotel (straat 
oversteken). Een wandeling naar links op de dijk brengt u na 850 m tot aan het 
kasteel van Saint-Malo, waar u de Cité kan binnenstappen. Onderweg heeft u 
steeds zicht op het Nationaal Fort, dat in zee ligt tegenover de stad. Rechts op 
de dijk vindt u na 180 m de Brasserie du Sillon (visgerechten).
Transport: per auto: 692 km (Brussel), 417 km (Parijs), 890 km (Amsterdam). 
TGV-station Saint-Malo op 500 m. Luchthaven Rennes op 70 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit hotel is een hedendaagse interpretatie van de typische huizen 
die in de Cité werden gebouwd. De inrichting brengt hulde aan het maritieme 
leven van de ontdekkingsreizigers en voert u zo mee naar de ontdekkingen 
van de Oost-Indische Compagnie, oosterse kruiden en de zeevaartroute van 
de koffie. De ruime receptie ligt aan de achterzijde van het gebouw. Een grote 
traphal brengt u naar het restaurant Les 7 Mers en de bar Le Comptoir. Beide 
bieden een schitterend zicht op het strand en de zee. U kan zalig ontspannen 
in de spa met o.a. een verwarmd binnenzwembad, een bubbelbad en hamam 
(gratis toegang). Geniet ook van het zonneterras in de zomer en de lounge-
ruimte. Ondergrondse parking met rechtstreekse toegang tot het hotel (vanaf 
€ 15/24 uur).
Kamers: het hotel telt 83 kamers met een hedendaagse decoratie, ingericht in 
zachte en warme tinten en afgewerkt met veel zin voor detail. Op elke kamer 
zijn er badjassen ter beschikking. We reserveren voor u een standaardkamer aan 
de zuidkant (20 m²), een kamer échappée mer met zijdelings zeezicht (26 m²) of 
een superior kamer met zicht op zee (27 m²). 
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind t/m 11 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (ontbijt niet inbegrepen).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,80/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 16/nacht.

Dit hotel biedt uitstekende faciliteiten, ook 
op het vlak van wellness. Het restaurant 
heeft een prachtig panoramisch uitzicht 
op de baai van Saint-Malo. U geniet van 
een prima ligging tegenover het strand, 
op wandelafstand van de Cité Corsaire van 
Saint-Malo. Het hotel doet u dromen van 
reizen of u reist er naartoe om te dromen...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
zuidkant

1 persk.
zuidkant

2 persk.
échappée

mer
2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
BRTV0053 X0

A 01/04-30/06 131 241 156 203 halfpension 45
B 01/07-31/08 146 272 184 218
C 01/09-31/10 120 219 144 191
D 01/11-31/03 115 210 140 174

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (12/11/20-22/12/20) 

(inclusief ontbijt)

GRATIS

Saint-Malo
Een gerenommeerde 
bad stad met het uit-
gestrekte Sillon strand 
en een vermaarde 
'Cité Corsaire', des-
tijds geliefd bij piraten 
en zeerovers. Saint-Malo is ook een stad 
van intellectuelen, dichters en schilders, 
Chateau briand werd hier geboren. Het 
historisch centrum intramuros werd in 
1944 voor 80% verwoest, maar nadien 
getrouw gereconstrueerd.
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des Marins

Ligging: intramuros, in het hart van de historische binnen stad waar het authen-
tieke karakter bewaard is gebleven: smalle kasseistraatjes, typische herenhui-
zen,... Ook het strand is nabij, op 250 m is er de Plage de Bon Secours. U kan de 
stad binnenrijden om uw bagage af te zetten aan het hotel en daarna een van 
de parkings gebruiken buiten de vestingmuren (u treft er al een op 250 m) of 
gebruik maken van de parking van het hotel (volgens beschikbaarheid).
Transport: per auto: 692 km (Brussel), 417 km (Parijs), 890 km (Amsterdam). 
TGV-station Saint-Malo op 500 m. Luchthaven Rennes op 70 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel kreeg een grondige renovatie en opende opnieuw de 
deuren in 2019. Geniet er van de eigentijdse maar ook historische sfeer. Aan de 
receptie zal u hartelijk worden verwelkomd. Kleine lounge. In de ontbijtruimte 
wacht u alle dagen een uitgebreid ontbijtbuffet met lokale specialiteiten. Bar. 
Internethoekje met printer, gratis ter beschikking van de gasten. U kunt gra-
tis genieten van de Thermes Marins de Saint-Malo op 15 minuten wandelen 
(met o.a. een verwarmd binnenzwembad, een bubbelbad, hamam, solarium,...). 
Parking (volgens beschikbaarheid, vanaf € 12/24 uur).
Kamers: de 50  volledig gerenoveerde kamers zijn comfortabel ingericht en 
beschikken over al het nodige comfort. De blauwe, rode en groene tinten zor-
gen, samen met kunstwerken die verwijzen naar Saint-Malo, voor een aange-
name sfeer. De decoratie is geïnspireerd op de zeevaarders. Alle kamers hebben 
vast tapijt. We reserveren voor u een standaardkamer (15-17 m², max. 2 perso-
nen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 1 jaar).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,20/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Het hotel heropende zijn deuren in 2019, 
na een grondige renovatie. De kamers 
en badkamers kregen een nieuw jasje en 
de decoratie verwijst naar de tijd van de 
zeevaarders. U logeert er intramuros, in 
de onmiddellijke nabijheid van de histo-
rische bezienswaardigheden, restaurants 
en winkels. Ook het strand is niet veraf. 
Het hotel zelf is rustig.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
inclusief ontbijt
BRTV0057 X0

A 01/04-30/06 64 118
B 01/07-30/09 87 163
A 01/10-31/10 64 118
C 01/11-31/03 59 108

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (12/11/20-22/12/20)

Bretagne

GRATIS
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Saint-Malo
Een gerenommeerde 
bad stad met het uit-
gestrekte Sillon strand 
en een vermaarde 
'Cité Corsaire', des-
tijds geliefd bij piraten 
en zeerovers. Saint-Malo is ook een stad 
van intellectuelen, dichters en schilders, 
Chateau briand werd hier geboren. Het 
historisch centrum intramuros werd in 
1944 voor 80% verwoest, maar nadien ge-
trouw gereconstrueerd.
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du Château

Ligging: u logeert hier in het dorp. Combourg is landinwaarts gelegen, halfweg 
tussen de Mont Saint-Michel (35 km), Saint-Malo (35 km) en Rennes (35 km). 
Enkele excursiemogelijkheden in de streek: bezoek de middeleeuwse stad Dinan 
op 24 km, Rennes, de grootste stad van Bretagne, en natuurlijk de Mont Saint-
Michel (Unesco-Werelderfgoed). Aan de kust moet u beslist Saint-Malo en 
Dinard gaan bekijken, twee totaal verschillende kuststadjes van elkaar geschei-
den door een stuwdam. Combourg is een ideale uitvalsbasis om zowel de Côte 
d’Emeraude als het hinterland te verkennen.
Transport: per auto: 702 km (Brussel), 387 km (Parijs), 901 km (Amsterdam). 
TGV-station Rennes op 40 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit het hoofdgebouw en 2 bijgebouwen (even 
mooi en origineel), die omgeven zijn door een rustige tuin. Inkom met de 
receptie en verder een lobby/bar en een restaurant, gezellig en sfeervol met 
een veranda en terras. U kan er lunchen (12-14 uur) en dineren (19-21 uur) in 
een aangenaam kader, en genieten van lekkere gerechten op basis van lokale 
producten. Tafeltennis. Geen lift. Gratis parking voor het hotel en op het bin-
nenplein, of garage: vanaf € 10/24 uur (4 plaatsen, volgens beschikbaarheid). 
In de omgeving: tennis (4 pleinen) op 500 m, zwembad op 1 km, golf op 10 km, 
strand op 30 km.
Kamers: dit hotel telt 32 kamers die authentiek werden ingericht in een sobere, 
maar geraffineerde en elegante stijl. We reserveren voor u naar keuze: club 
kamers (25 m²) of de ruimere junior suites (30 m², zithoek). Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Enkel in de junior suites: verminderde prijs 
voor 1 kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 12/12/20-10/01/21. Van 11/01/21-
21/03/21 op zondag geen aankomst na 18  uur. Verblijfstaks (vanaf 12  jaar): 
€  0,83/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Van 08/11/20-16/03/21  is het 
restaurant gesloten op zondagavond en maandagmiddag.

Dit driesterrenhotel is mooi gelegen aan 
het meer, aan de voet van het familiekas-
teel van de schrijver Chateaubriand. De 
gebouwen maakten vroeger deel uit van 
het domein. U profiteert hier van een pri-
ma service, een lekkere Bretoense keuken 
en een goede ligging om deze bijzondere 
streek te ontdekken.

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk. 1 persk.
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
BRTV0003 X1

club kamers kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 46A 01/04-31/03 65 115 39

junior suites
B 01/04-31/03 72 130
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining BRTVP003

club kamers
C 01/04-07/11, 17/03-31/03 290
C 08/11-16/03 aankomst maandag/woensdag 290

junior suites
D 01/04-07/11, 17/03-31/03 369
D 08/11-16/03 aankomst maandag/woensdag 369

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt) DINING
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 4x 3 gangendiner 
(menu Terroir)

GRATIS

vanaf

Combourg
Idyllisch gelegen aan 
de oevers van het meer 
Lac Tranquille. Com-
bourg is een bijzonder 
karaktervol dorp en 
bekend om zijn schrij-
ver Chateaubriand. Het dorpsbeeld wordt 
gedomineerd door de torens van het feo-
daal kasteel, een van de best bewaarde 
kastelen van Bretagne. Combourg is een 
'groene' bestemming: vijvers, sluizen, 
bossen, het woud van Mesnil,...
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L'Agapa

Ligging: een superligging op 200 m van de zee, in een rustige residentiële 
wijk van Perros-Guirec. Het centrum ligt op 500 m. Hier vindt u de Dienst 
van Toeris me voor alle informatie over de regio. Het casino ligt op 900 m. 
Ploumanac'h met de mooiste rotsformaties ligt op 6 km. Lannion, een stadje 
op 12 km, is zeker ook een bezoekje waard. U vindt er typische vakwerkhuisjes 
en elke don der  dag is er een grote markt waar u de lokale sfeer kan opsnuiven.
Transport: per auto: 786 km (Brussel), 520 km (Parijs), 969 km (Amsterdam). TGV-
station Saint-Brieuc op 78 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit diverse gebouwen. L'Agapa is het hoofd-
gebouw waar zich de receptie en bepaalde kamers die wij aanbieden bevinden. 
Ook het ontbijt neemt u in het hoofdgebouw. Verder is er de bar en het restau-
rant Le Belouga voor een eerlijke en fijne Frans-Bretoense keuken met prachtig 
uitzicht op zee (gesloten op maandag en dinsdag buiten schoolvakanties). Nuxe 
Spa, 400 m² groot, binnenzwembad (40 m²), sauna, bubbelbad en hamam. Grote 
keuze aan behan de lingen. Het grote terras (100 m²) is een heerlijke relaxruimte 
(open juni-september). Ook in de tuin is het leuk vertoeven. Fietsverhuur en 
talrijke activiteiten, waaronder golf, surf, paddle, enz. De parking is overdekt. 
Oplaadpunt voor elektrische wagens.
Kamers: de 45 kamers liggen verdeeld over verschillende gebouwen. Wij bieden 
kamers aan in het hoofdgebouw L'Agapa en Villa Eden Roc. Standaardkamer 
met tuinzicht, kamer op het gelijkvloers aan de zeezijde, kamer met zeezicht 
(hoofdgebouw, 22-25 m²) of eden roc met zeezicht (48 m²). Ze zijn gedecoreerd 
in lichte kleuren en beschikken over al het nodige comfort.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht. Enkel in eden roc met zeezicht: verminderde 
prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: topdata: 01/05-02/05, 08/05-09/05, 21/05-23/05, 30/05-31/05, 
24/12-29/12. Verblijfstaks: € 2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Het hotel 
is gesloten 12/01/21-21/01/21.

Dit elegant hotel aan de sublieme Roze 
Graniet kust biedt niet alleen een top-
ligging voor uitstapjes, maar is tevens 
een ideale thuishaven waar u heerlijk 
kan ont spannen in de Nuxe Spa of bij een 
gastronomisch diner met zicht op zee. Een 
vijfsterrenhotel waar u alle luxe wacht voor 
een geslaagd en relaxed verblijf.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
tuinzicht

2 persk.
gelijkvloers 

zeezijde
2 persk.
zeezicht

2 persk.
eden roc 
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
BRTV0058 X0

A 01/04-17/04, 06/06-10/07, 01/11-18/12 78 93 108 133 kind 3 < 13 jaar incl. ontbijt 
(Eden Roc) 67B 18/04-05/06, 21/09-31/10 115 130 150 170

uitgez. topdata
C 11/07-20/09 125 165 180 230
D 19/12-21/01, 08/02-21/02, 01/03-07/03 90 105 120 145

uitgez. topdata
A 22/01-07/02, 22/02-28/02, 08/03-31/03 78 93 108 133
C Topdata 125 165 180 230
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking BRTVP058
E periode A/D uitgez. topdata 345 366 395 435
F periode B uitgez. topdata 405 425 465 518
G periode C 435 494 534 619

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)*
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen + 2 nachten gratis*
*(de voordelen gelden 18/04/20-30/04/20, 03/05/20-07/05/20, 10/05/20-20/05/20, 
24/05/20-29/05/20, 01/06/20-05/06/20, 21/09/20-31/10/20, 19/12/20-23/12/20, 
05/01/21-11/01/21, 08/02/21-21/02/21, 01/03/21-07/03/21)
• 60+: 10% korting bij aankomst op maandag en dinsdag (uitgez. topdata en 

periode C)

Bretagne

ONTDEKKING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ glaasje champagne 
en 1x 3 gangendiner 
(water inclusief)

 ∙ 1 massage (30 minuten, 
meerdere mogelijkheden)

GRATIS
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Perros-Guirec
Aan de Roze Graniet-
kust met zijn typische 
roze-rode rots forma-
ties. Er zijn heel wat 
acti  vi tei ten naar gelang 
de seizoenen, o.m. 
diver se water sporten. Vanuit Perros-Gui-
rec kan u talrijke bezienswaardigheden 
be zoe ken. De rotsen bij Ploumanac'h 
be  horen tot de mooiste van deze kust. 
Een wan deling langs het voormalige 
douaniers pad is een must.
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La Butte

Ligging: u logeert hier aan de rand van het dorp, richting kust. De uitgestrekte 
weilanden met op de achtergrond de zee garanderen een deugddoende, rustige 
sfeer in en rond het hotel. Het zandstrand van Plouescat is niet veraf (14 km). 
Bezoek in de omgeving zeker Les Abers (riviermonding), ook wel de kust der 
legenden genoemd, de natuur is er ronduit schitterend. Hier slaat het water 
over de ruige kust om vervolgens opgenomen te worden in het groene land-
schap. Statige vuurtorens waken over de ingangen van vredige haventjes.
Transport: per auto: 842 km (Brussel), 579 km (Parijs), 1.029 km (Amsterdam). 
TGV-station Brest op 37 km. Luchthaven Brest-Bretagne (Guipavas) op 27 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotelgebouw is op het eerste zicht onopvallend, maar dat 
verandert wanneer u er binnenstapt. De decoratie is hedendaags, maar met 
warme accenten. De receptie is helder; u wordt er allerhartelijkst ontvan-
gen. Aansluitend is er een kleine lounge. De inrichting van de open ruimte is 
eigentijds, modern en heel uitnodigend. Het gastronomisch restaurant geniet 
een uitstekende reputatie en werd bekroond door Michelin met 1 ster. De chef 
Nicolas Conraux en zijn keukenbrigade toveren de meest verfijnde gerechten op 
tafel (richtprijs € 59). Daarnaast vindt u de Comptoir de la Butte die een voudige 
gerechten serveert (alle dagen open, richtprijs 3 gangenmenu € 26,50). Het 
ontbijt is navenant absoluut top, uitgebreid en met heel veel streek producten. 
De spa met verwarmd binnenzwembad, sauna, hamam, Noorse douche en relax-
ruimte vervolledigen het ontspannings aanbod (€ 20/persoon/verblijf). Gratis 
afgesloten parking voor het hotel. Geen lift.
Kamers: de 33 kamers (max. 2 personen) zijn eigentijds, harmonieus en comfor-
tabel ingericht. Ze bieden een mooi uitzicht op de omgeving. Classic (16-19 m²) 
of superior (25-30 m²) kamer naar keuze. Communicerende kamers op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Het 
gastronomisch restaurant is gesloten 16/02/20-13/03/20.

Een pareltje in ons aanbod in Bretagne, 
niet in het minst dankzij het verfijnde 
restaurant met aantrekkelijke prijzen. De 
rustige omgeving en de nabije kuststreek 
zijn een paradijs voor levensgenieters 
die graag dicht bij de natuur verblijven. 
Het hotel is knap verbouwd en eigentijds 
gerestyled.

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op vrijdag of 

3 nachten betalen + 1 nacht gratis aankomst elke dag (01/04/20-
30/06/20, 01/09/20-31/03/21)

GRATIS

Plouider
Mooi landelijk dorpje 
dicht bij de kust in de 
Finistère, het uiterste 
puntje van Bretagne. 
Het dorp grenst in het 
noorden aan de Baai 
van Goulven, een kleine 4 km van de 
dorpskern. De ongeschonden natuur is 
een pleisterplaats voor vele trekvogels. 
Het dorp ligt iets hoger dan de omgeving 
waardoor u er, ondanks de afstand, toch 
de zee kan zien.
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vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

inclusief ontbijt
BRTV0060 X0

A 01/04-30/06 88 155 138
B 01/07-30/09 103 185 165
C 01/10-31/03 83 145 128
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Thalassa Hôtel & Spa

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
privilège

inclusief ontbijt
BRTV0065 X0

A 03/04-09/04, 13/04-29/04, 20/09-01/10 52 102 66
B 10/04-12/04, 30/04-03/05, 20/05-24/05 81 147 117
C 04/05-19/05, 25/05-28/05, 02/06-10/07 66 116 99
B 29/05-01/06, 11/07-19/09 81 147 117

Ligging: dit hotel ligt aan de karakteristieke haven, langs de 
gezellige kade met diverse restaurants. Het zandstrand ligt op 
75 m van het hotel, excursiemogelijkheden op zee op 150 m. 
De statige Gouden Toren (Tour Vauban, Unesco-Werelderfgoed) 
bereikt u na 600 m. Pointe de Pen-Hir (op 2,5 km) is een prach-
tige, rotsachtige omgeving waar u geniet van indrukwekkende 
vergezichten of een onvergetelijke zonsondergang.
Transport: per auto: 940 km (Brussel), 635 km (Parijs), 1.075 km 
(Amsterdam). TGV-station Brest op 67 km, Quimper op 64 km.
Faciliteiten: receptie, bar. In het restaurant, met mooi zicht 
op de haven, worden heerlijke visgerechten geserveerd. Het 
zwembad met verwarmd zeewater (01/05-15/09) en een bubbel-
bad zorgen voor de nodige ontspanning. Sauna en hamam. 
Massages en schoonheidsbehandelingen zijn mogelijk (beta-
lend). Afgesloten parking (vanaf € 4/24 uur).
Kamers: 47 eenvoudige, maar recent nog heringerichte kamers 
met het nodige comfort (max. 2  personen, vast tapijt). We 
selecteerden de standaardkamer (19 m²) of de privilège kamer 
(22 m², met balkon).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 1 jaar). 1 Kind t/m 10 jaar 
overnacht gratis in de kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 
verminderde prijs voor 1 kind van 11 t/m 12 jaar: 30% korting in 
de kamer van de ouders.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten vanaf 02/10/20. 
Verblijfstaks: € 1,10/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle 

daaropvolgende nachten (03/04/20-01/10/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (03/04/20-09/04/20, 

13/04/20-29/04/20, 04/05/20-19/05/20, 25/05/20-
28/05/20, 02/06/20-30/06/20, 20/09/20-01/10/20)

GRATIS

Een bescheiden, maar verrassend goed 
uitgerust hotelletje: gerenoveerde 
kamers, een zwembad met verwarmd 
zeewater, een spa en een prima restau-
rant. Het zandstrand ligt vlakbij.

Camaret-sur-Mer
In het uiterste westen van het schiereiland Crozon aan de 
schitterende Bretoense kust. Vroeger het centrum van de lan-
goustinevisserij, nu een authentiek, pittoresk havenstadje.

De Diane

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

2 persk.
premium

2 persk.
deluxe

inclusief ontbijt
BRTV0066 X0

A 01/04-31/05 71 80 88
B 01/06-30/06, 01/09-30/09 75 85 92
C 01/07-31/08 82 92 101
D 01/10-31/10, 01/12-31/12 65 74 79
E 01/11-30/11, 01/01/-31/03 59 68 72

Ligging: langs de 'allée des Acacias', die doorloopt tot aan de 
zee. Het fijnzandstrand ligt op 200 m. De talrijke dennenbomen 
die het hotel omgeven, dragen bij tot een rustgevende sfeer. De 
fietsroute EV4 en de wandelweg GR34 zijn vlakbij.
Transport: per auto: 687 km (Brussel), 454 km (Parijs), 875 km 
(Amsterdam). TGV-station Saint-Malo op 41  km. Luchthaven 
Dinard op 32 km.
Faciliteiten: in dit charmante hotel wordt de rijke geschiedenis 
van het gebouw (1925) mooi weerspiegeld. De oorspronkelijke 
parketvloeren dragen bij tot een warme uitstraling. Receptie, 
salons, loungebar. Restaurant Le 1925 serveert kwaliteitsvolle 
biogerechten. Het ruime terras met solarium en bubbel-
bad (gratis, openlucht) laat u toe even op adem te komen. 
Afsluitbaar fietslokaal. Lift.
Kamers: de 45  tijdloze kamers (met tweepersoonsbed), ver-
deeld over 3 verdiepingen, werden recent nog heringericht en 
bieden alle comfort voor een zorgeloos verblijf. We reserveren 
voor u de comfort (18 m², max. 2 personen), premium (20 m², 
max. 2 personen) of deluxe kamers (22 m², max. 3 personen, 
extra bed 3de persoon mits toeslag van € 31/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 32/dag (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 kind van 3 t/m 5  jaar op de 
kamer van de ouders betaalt €  15/nacht, van 6  t/m 12  jaar 
€ 23/nacht.
Bijzonderheden: 01/07/20-31/08/20: min. 2  nachten. 
Verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: jonggehuwden: glaasje champagne.

Bretagne

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 60 dagen 

voor afreis)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis OF 8 nachten 

betalen + 2 nachten gratis (01/04/20-15/06/20, 
31/08/20-17/11/20)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis OF 12 nachten 
betalen + 2 nachten gratis (08/06/20-14/07/20, 
24/08/20-07/09/20)

(niet cumuleerbaar) (ontbijt inbegrepen)

GRATIS

Mooi gerenoveerd hotel in een 
authentiek Anglo-Bretoense stijl uit 
de jaren 20. De prachtige rotskust Cap 
Fréhel met wondermooi zandstrand 
ligt vlakbij. Prima restaurant.

Sables-d'Or-les-Pins
Dit kustdorpje wilde destijds Le Touquet naar de kroon steken, 
maar is gelukkig een dorp gebleven. U vindt er een van de 
mooiste stranden in Bretagne. Talrijke fiets- en wandelroutes.
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Le Goyen

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

2 persk.
superior

extra 
bed 3 

superior
inclusief ontbijt
BRTV0027 X1

A 01/04-04/04, 24/09-28/12, 01/01-31/03 84 105 47
B 05/04-10/04, 11/05-14/05 89 111 47
C 11/04-10/05, 15/05-24/05, 29/12-31/12 95 117 47
B 25/05-03/07, 29/08-23/09 89 111 47
D 04/07-28/08 102 135 47

Ligging: net tegenover het kleine vissershaventje, op 400 m 
van het strand en 100 m van het centrum. In de om geving: La 
Pointe du Raz, indrukwekkende site aan de Atlantische kust 
(op 12 km). Het plaatsje Locronan maakt deel uit van 'Les Plus 
beaux Villages de France' en draagt trots het label 'Petite Cité 
de Caractère de Bretagne'. Quimper is een kunst- en geschiede-
nisstad met een belangrijk erfgoed. U kan ook een leuk boot-
tochtje maken naar het eiland Sein.
Transport: per auto: 913 km (Brussel), 600 km (Parijs), 1.108 km 
(Amsterdam). TGV-station Quimper op 20  km. Luchthaven 
Quimper op 32 km.
Faciliteiten: receptie met open haard en een zithoek. Het res-
taurant biedt zicht op de vissers haven. Hier prijken vooral vis en 
zeevruchten op de menukaart (3 gangen vanaf € 25, richtprijs). 
Publieke parking voor het hotel (gratis). In de omgeving: tennis 
op 3 km, watersporten op 5 km.
Kamers: 21 kamers met zicht op de haven en balkon, in een 
warme, hedendaagse stijl (vinylvloer). Comfort kamers (15 m², 
max. 2 personen) of superior kamers met zithoek (27 m², max. 
3 personen, met extra sofabed).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 
1 kind van 3 t/m 11  jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 20/nacht (ontbijt niet inbegrepen).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1,50/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Huisdieren: € 15/nacht.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje champagne). Jonggehuwden: 
upgrade vol gens beschik baarheid.

UW VOORDEEL
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis of 

8 nachten betalen + 2 nachten gratis 
(01/04/20-10/04/20, 11/05/20-14/05/20, 
25/05/20-03/07/20, 29/08/20-28/12/20, 
01/01/21-31/03/21)

GRATIS

U verblijft in een gebouw met karak-
ter, genesteld langs de kade van de 
haven, het strand ligt vlakbij. Uw 
kamer is uitnodigend. In het restau-
rant wordt u culinair verwend.

Audierne
Vissershaven, dicht bij La Pointe du Raz, met pittoreske 
straatjes die zich uitstrekken achter het haventje en in de 
hoogte. Op de kade gonst het van de mari tieme activiteiten.

Voltaire Opéra

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

2 persk.
superior

inclusief ontbijt
BRTV0067 X0

A 01/04-09/04, 27/04-18/05, 25/05-02/07 vrijdag/zondag 56 95 58
B 01/04-09/04, 27/04-18/05, 25/05-02/07 maandag/donderdag 81 145 86
A 10/04-26/04, 19/05-24/05, 03/07-31/08 56 95 58
A 01/09-15/10, 16/11-17/12,

04/01-18/02, 08/03-31/03 vrijdag/zondag 56 95 58
B 01/09-15/10, 16/11-17/12,

04/01-18/02, 08/03-31/03 maandag/donderdag 81 145 86
A 16/10-15/11, 18/12-03/01, 19/02-07/03 56 95 58

Ligging: in het hart van de stad, in een rustige straat nabij de 
statige Cours Cambronne. In de onmiddellijke omgeving vindt 
u de mooiste boetieks, kunstgalerijen en uitstekende restau-
rants waaronder de vermaarde brasserie La Cigale (op 250 m). 
De fascinerende Machines de l'île (een artistiek project met 
reusachtige mechanische objecten) vindt u op 850 m.
Transport: per auto: 688 km (Brussel), 385 km (Parijs), 885 km 
(Amsterdam). Treinstation Nantes op 2 km. Luchthaven Nantes 
Atlantique op 12 km.
Faciliteiten: elegantie, oog voor detail en een attentvolle ser-
vice staan centraal in het hotel dat door Patrick en Veronique 
wordt uitgebaat. Achter de mooie gevel schuilt een heel char-
mant logeeradres. Een leuke knipoog doorheen dit hotel zijn 
de kunstwerkjes die verwijzen naar de naam van het hotel, 
bedacht door een lokale artiest. De ontbijtruimte is warm aan-
gekleed en op het buffet vindt u kwaliteitsvolle, artisanaal 
bereide en lokale producten. Er is een lokaal om fietsen op te 
bergen. Publieke parking Médiathèque op 2 minuten stappen 
van het hotel.
Kamers: dit hotel telt 40 kamers (max. 2 personen) die gezellig 
werden ingericht in warme kleuren. We reserveren voor u: een 
comfort kamer (16 m²) of een superior kamer (20 m², steeds met 
tweepersoonsbed). Een haardroger aan de receptie.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1,30/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen).

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 60 dagen voor 

afreis)

Charmant karakterhotel in het cen-
trum van Nantes. Pretentieloos met 
veel aandacht voor detail. Het uitge-
breid ontbijtbuffet zorgt voor een uit-
stekend begin van de dag!

Nantes
Nantes staat niet alleen bekend als een commercieel en 
industrieel centrum, het is ook een stad met een prachtig 
patrimonium, unieke monumenten en een rijk cultureel leven.
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Domaine de Pont-Aven Art Gallery Resort

Ligging: het centrum ligt rond de brug, het hotel is daar amper 700 m van ver-
wijderd. U kan te voet naar een lagergelegen voet gangers bruggetje (op 350 m) 
om de rivier de Aven over te steken en van daaruit stroom opwaarts het centrum 
te bereiken. In Pont-Aven kan u tal rijke kunst galeriëen en artiestenateliers 
bezoeken. Het haventje en de talrijke watermolens aan het riviertje werden 
door vele schilders vereeuwigd. De omgeving van het hotel is erg rustig. Het 
strand van Raguénez-Plage ligt op 12 km.
Transport: per auto: 835 km (Brussel), 534 km (Parijs), 1.040 km (Amsterdam). 
TGV-station Rosporden op 15 km, Quimperlé op 17 km. Luchthaven Quimper 
op 41  km, Lorient-Bretagne Sud op 32  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het statige hotelgebouw is opgetrokken in de typisch Bretoense 
steen en bestaat uit twee delen (Manoir en Dépendances), die een aaneen-
sluitend en harmonieus geheel vormen. Aan de kleine receptie zal men u harte-
lijk verwelkomen. Op hetzelfde niveau vindt u de bar en de lounge die uitgeeft 
op een groot terras. Een niveau lager is het uitstekend restaurant Le Saint 
Guénolé gelegen, eveneens met een groot terras voor op mooie dagen. Het 
wellnessgedeelte is modern ingericht. U beschikt er over een verwarmd binnen-
zwembad met geïntegreerd bubbelbad, sauna en solarium.
Kamers: hedendaags, modern en sober ingericht. Bad kamer en apart toilet. Een 
koelkastje is aanwezig. We reserveren voor u een superior kamer (24-28 m², max. 
3 personen) die beschikt over een terras (gelijkvloers) of balkon (verdieping) of 
een ruimere suite deluxe (33-40 m², max. 2 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 18 jaar): € 1,48/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Huisdieren: € 10/nacht. Het restaurant is gesloten elke middag 
en op zondag en maandag de hele dag (03/04/20-03/07/20, 23/08/20-31/10/20), 
geen halfpension mogelijk. Het hotel is gesloten 01/04/20-02/04/20 en vanaf 
01/11/20.
Bonus: bij min. 3 nachten: ticket voor het Museum van Pont-Aven.

Een esthetisch en gerieflijk hotel dat heel 
rustig gelegen is in het kunstenaarsstadje 
Pont-Aven, een van de meest schilder-
achtige plaatsjes van Bretagne. U geniet er 
van een uit muntende keuken en beschikt 
over prima hotelfaciliteiten, waaronder 
een spa met sauna en binnenzwembad.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

suite deluxe 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
BRTV0051 X0

A 03/04-03/07 84 153 98 extra bed (3de persoon)  
in een superior kamer 
per. A/C 25 
per. B 32
halfpension 
volwassene 27 
kind < 14 jaar 11

B 04/07-22/08 92 169 108
A 23/08-12/09 84 153 98
C 13/09-31/10 75 135 91

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 20% (reservering tot 30 dagen voor afreis)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst van zondag t/m 

woensdag (03/04/20-19/04/20 13/09/20-31/10/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (11/05/20-20/05/20, 25/05/20-

03/07/20, 23/08/20-12/09/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt) (uitgez. suites deluxe)

Bretagne

GRATIS
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Pont-Aven
Hét kunstenaarsstadje 
van Bre tagne bij uit-
stek, 'Le Paradis des 
Peintres', met een 
pitto resk haventje en 
diver se water molens 
aan het riviertje de Aven. Onder impuls 
van o.m. Paul Gauguin vestigden talrijke 
schilders zich er eind 19de eeuw. De vele 
ateliers en het Museum voor Schone Kuns-
ten bouwen vandaag nog verder op die 
rijke schilders traditie.
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Le Domaine de Bodeuc

Ligging: op het Domaine de Bodeuc verblijft u in een groen, beschermd land-
schap in het zuiden van Bretagne, vlak bij de Loirestreek. La Roche-Bernard ligt 
op 5 minuutjes rijden, de zee op 20 minuten.
Transport: per auto: 756 km (Brussel), 447 km (Parijs), 960 km (Amsterdam). 
Treinstation Redon op 27 km, Vannes op 45 km en Nantes op 75 km. Luchthaven 
Nantes op 75 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit aantrekkelijk hotelletje bestaat uit een hoofdgebouw en 
2 bij gebouwen. Er is een gemoedelijke bar voor een gezellige babbel met een 
drankje en een restaurant 'gourmand' waar u kan proeven van verse producten 
en streekgerechten volgens de markt aanvoer. Op de wijnkaart prijken talrijke 
loirewijnen. Ook voor het ont bijt worden steeds lokale, dagverse producten 
gebruikt. In een mooi park met eeuwen oude bomen ligt een verwarmd open-
luchtzwembad (tot 15/10). U krijgt toeristische informatie en leuke tips van uw 
gastheer en -vrouw. Lift in de Manoir. In de omgeving: paardrijden op 6 km, golf 
(18 holes) op 12 km, strand.
Kamers: een totaal van niet meer dan 15 knusse kamers in trendy kleuren, elk 
met een individueel karakter, vast tapijt, tegelvloer of parket. We reserveren 
voor u naar keuze: een classic kamer (20 m², voor max. 2 personen, met zicht op 
de tuin), een superior kamer (25 m², voor max. 3 volwassenen of 2 volwassenen 
en 2 kinderen) of een prestige kamer (30 m², voor max. 2 personen, badjassen). 
Tweepersoons kamer voor alleengebruik (classic).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag (3 gangen, keuze menu, 
kindermenu). Alle maaltijden met bediening aan tafel.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: verminderde prijs 
voor 2 kinderen van 3 t/m 15 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 17  jaar): €  0,80/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Het hotel is gesloten 22/12/20-08/02/21. Kleine huisdieren 
toe gelaten: € 8/nacht (enkel op aanvraag). Het restaurant is gesloten op don-
derdag (geen halfpension mogelijk) en alle dagen van 12/11/20 t/m 26/03/21.
Bonus: jonggehuwden: fles loirewijn of upgrade volgens beschikbaarheid.

Vertoeven in rust en authenticiteit in een 
zinnenstrelend stukje Bretagne... In dit 
romantisch 'maison de campagne' uit 
1850 heeft u veeleer het gevoel bij vrien-
den te loge ren. U beleeft er onvergetelijke 
momen ten in een heerlijk warme sfeer. 
Een ideaal adresje om te ontstressen en te 
onthaasten...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

2 persk.
prestige

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
BRTV0042 N1

A 01/04-30/04 58 98 67 88 kind 3 < 11 jaar 
incl. ontbijt 8
kind 11 < 16 jaar 
incl. ontbijt 28
halfpension 
volwassene 32 
kind < 9 jaar 15
extra bed (3de volwassene) in 
een superior kamer 52

B 01/05-10/07 67 115 85 103
C 11/07-22/08 82 132 100 125
B 23/08-26/09 67 115 85 103
A 27/09-31/03 58 98 67 88

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel (reservering voor 15/04/20): 3 nachten betalen 

+ 1 nacht gratis (01/04/20-10/07/20, 23/08/20-31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-10/07/20, 23/08/20-

26/09/20, 22/12/20-02/01/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Nivillac (La Roche-Bernard)
La Roche-Bernard is een 
kleine Vikinghaven aan 
de rivier Vilaine midden 
in een adembenemend 
land schap. Al slente-
rend door de gezellige 
straatjes ontdekt u oude gebouwen en 
proeft u de authentieke sfeer. Bezoek op 
min der dan een halfuurtje rijden karakter-
volle steden en haventjes zoals Guérande, 
Piriac-sur-Mer en La Baule.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Tumulus

Ligging: hotel Tumulus situeert zich in het geklasseerd en beschermd gebied 
van de Tumulus Saint-Michel (met prehistorische megalieten), op het hoogste 
punt van het stadje Carnac. U geniet hier van een schitterend panoramisch uit-
zicht over het landschap. Het centrum van Carnac ligt op 10 minuten wandelen, 
het fijnzandstrand op ongeveer 2 km.
Transport: per auto: 833 km (Brussel), 518 km (Parijs), 1.032 km (Amsterdam). 
TGV-station Vannes op 33 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit een hoofdgebouw en een tuinpaviljoen. Er 
is een receptie en een gezellige bar. Het restaurant L'Astéria kijkt uit op de 
mooie, grote tuin met aangenaam terras. Ligstoelen en een bubbelbad staan 
hier ter beschikking van de hotelgasten. Ook het verwarmd openluchtzwembad 
(8 x 16 m, mei-sep tem ber) is omringd met gratis ligstoelen en parasols. Het 
wellnessgedeelte is aanzienlijk uitgebreid in 2018 en omvat nu o.a. een sauna, 
hamam, experience douche (€ 9 per uur, richtprijs ter plaatse te betalen). Een 
uitgebreid aanbod aan behandelingen is mogelijk (betalend). In de omgeving: 
zeilen, duiken en vissen in Carnac, tennis (10 pleinen) en paardrijden op 2 km, 
golf (18 holes) in Ploëmel op 6 km.
Kamers: de kamers werden warm en met smaak ingericht. Ze bieden al het 
nodige comfort en hebben vast tapijt. Naar keuze: classic kamers (5, met zicht 
op de Tumulus Saint-Michel) of classic superior kamers (6, met zicht op de 
baai). Beide types zijn 18 à 26 m² en voor max. 2 personen. De 4 junior suites op 
het gelijkvloers geven uit op de tuin en hebben een terras, bad en aparte dou-
che, apart toilet en badjassen (35 m², max. 4 personen). Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik (classic kamer).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Kleine huisdieren toegelaten: €  13/nacht. Topdata: 11/04-13/04, 01/05-03/05, 
08/05-10/05, 21/05-24/05, 30/12-01/01.

Het Hotel Tumulus dateert uit de belle 
époque en was destijds een van de eer-
ste hotels in Carnac. U logeert hier in een 
authentieke Bretoense villa, die vandaag 
compleet vernieuwd is. Een echt 'hôtel de 
charme' dat behoort tot de Relais du Si-
lence. In dit etablissement volgt de kwali-
tatieve keuken de seizoenen. De recent 
vernieuwde spa (2018) maakt het aanbod 
compleet!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
BRTV0022 X0

A 01/04-12/07 uitgez. topdata 83 150 98 141 halfpension 32
extra bed (3de en 4de persoon 
in een junior suite) 
per. A/C 40 
per. B 50

B 13/07-31/08 110 203 126 165
A 01/09-30/09 83 150 98 141
C 01/10-31/03 uitgez. topdata 68 121 88 114
B Topdata 110 203 126 165

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 31/03/20) 

(cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen + 2 nachten 

gratis (01/04/20-31/07/20, 01/09/20-31/03/21, uitgez. topdata)
(inclusief ontbijt)

Bretagne

GRATIS

De Golf van Morbihan - 
Carnac
De gezellige, populaire 
Bretoense bad plaats 
Carnac geniet inter-
natio  nale bekendheid 
om  wille van de menhirs 
die hier terug gevonden 
werden. Het Museum van de Prehistorie is 
een absolute must see. Carnac is mooi ge-
legen aan de zuid kust van Bretagne. Deze 
streek is be kend voor zijn zacht klimaat en 
zijn mooie zandstranden.
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Châteaux de la Loire
‘La Loire est une Reine et les Rois l’ont aimée’
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Tours
Montlouis-sur-Loire

Cheverny

Marçay (Chinon) 71

69b
69a

Villandry 70

Chambord 68

‘De Loire is een koningin en de koningen hielden van haar’. De Loirevallei wordt ‘De 
tuin van Frankrijk’ genoemd. De natuur, met een pracht aan bloemen en fruit, is er 
aantrekkelijk en lieftallig. De wijnen zijn er licht en zachtjes gefruit. Bij een bezoek 
aan de kastelen van de Loirevallei zal u de heerlijke gewaarwording krijgen terug te 
keren in de tijd en de geschiedenis. U zal er de grote koningen van Frankrijk zien 
herleven in een fabelachtige luxe, omringd door hun favorieten en hun hofhouding.
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 € 749,
00 

N o r d  P a s - d e - C a l a i s

P i c a r d i e

N o r m a n d i e

B r e t a g n e

V e n d é e

C h a r e n t e

C h a r e n t e -
M a r i t i m e

A q u i t a i n e

P a y s  B a s q u e

M i d i -
P y r é n é e s

L a n g u e d o c -
R o u s s i l l o n

P r o v e n c e

Côte Varo ise

C o r s e

Côte  d 'Azur

M o n a c o

R h ô n e - A l p e s

B o u r g o g n e

A u v e r g n e

I l e  d e  F r a n c e  

C h a m p a g n e -
A r d e n n e

A l s a c e
L o r r a i n e

Cheverny
Montlouis-sur-Loire

Marçay/Chinon

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (zie p. 159). 
Vrije vertrekdatum, elke dag van de week

Rondreis 6 nachten
 · 2 nachten in Cour-Cheverny
 · 2 nachten in Montlouis-sur-Loire
 · 2 nachten in Marçay

Inbegrepen
 · 1 Capitool reisgids Frankrijk, waarde € 37 (per 
kamer)

 · Relais des Trois Châteaux in Cour-Cheverny 
(p. 69): 2  nachten in een standaardkamer, 
welkomstdrankje

 · Château de la Bourdaisière in Montlouis-
sur-Loire (p. 69): 2 nachten in een superior 
kamer

 · Château de Marçay in Marçay (p. 71): 2 nach-
ten in een standaardkamer met douche

 · 1 ticket met HistoPad voor het kasteel van 
Chambord

 · 1 ticket voor de tuinen van het kasteel van 
Villandry

 · 1  bezoek aan het wijndomein Château de 
Minière

 · Ontbijt

Niet inbegrepen
 · De huurwagen
 · De verblijfstaksen
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt en alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken niet voorzien in 
het programma

Optioneel (prijs per persoon)
 · Château Royal de Blois (VDLD0013, € 10)
 · Château de Chenonceau (VDLD0012, € 13)
 · Château Azay-le-Rideau (VDLD0008, € 10)
 · Château d'Angers (VDLD0014, € 8,50)
 · Château de Talcy (VDLD0015, € 6)

Dag 1: tot Chambord is het ca. 480 km. Na een verkwikkende stop onderweg staat 
een binnenkomer van formaat op het programma: Chambord. Geen enkel super-
latief laat het kasteel tot zijn recht komen, u moet het gezien hebben. De inbe-
grepen HistoPad (interactieve tablet, met plattegrond, audiogids en verhoogde 
realiteitsfoto’s) legt u alles haarfijn uit, de ingenieuze dubbele wenteltrap is 
duizelingwekkend. 

Dag 2: het hotel ligt op 800 m van het kasteel van Cheverny. U herkent hier onge-
twijfeld het kasteel Molensloot in, de thuisbasis van Kapitein Haddock. De link 
met de Kuifje-albums komt mooi tot zijn recht in de permanente tentoonstelling. 
Andere kasteelparels zijn o.m. Troussay, Beauregard en Blois. 

Dag 3: op weg naar het volgende hotel komt u voorbij Chenonceau, heel karak-
teristiek door zijn 60 m lange op bogen gebouwde galerij over de Cher die een 
inspiratiebron is voor menig tuinliefhebber. Wat uitstekend aansluit bij het hotel 
waar u overnacht, Château de la Bourdaisière met een prachtig onderhouden 
bloementuin (dahlia’s in het bijzonder), een Bar à Tomates en een moestuin. 
Deze producten van eigen kweek vindt u terug in de keuken. 

Dag 4: na de culinaire verwennerij mag ook de rijke wijntraditie van de streek 
niet ontbreken. Montlouis-sur-Loire is samen met Vouvray een absolute topap-
pelatie, beide gemaakt van 1 druivensoort, de Chenin Blanc, waar uitstekende, 
heel uiteenlopende witte wijn uit voortkomt (droog, zacht, zoet of borrelend). 
Diverse wijnhuizen bieden degustaties aan. 

Dag 5: Château Villandry is opmerkelijk omwille van de tuinen op drie niveaus, 
die verschillend zijn maar toch ook heel harmonieus. Aangezien u intussen 
ongetwijfeld reeds talrijke kastelen vanbinnen hebt gezien, is hier enkel het 
tuinbezoek inbegrepen. Daarna gaat het verder naar Château de Minière, een 
wijndomein (AOP Bourgueil) uitgebaat door Belgische eigenaars met een passie 
voor biologische kwaliteitswijn. Onder het motto ‘a complete wine experience’ 
ontdekt u er de aspecten van de wijnbouw. Opmerkelijk is in ieder geval de Bulles 
de Minière Rouge, een rode natuurlijke schuimwijn - bijzonder én lekker. 

Dag 6: een kasteelverblijf om de rondreis af te ronden. Château de Marçay is 
een historisch geklasseerd kasteel uit de 15de eeuw. De verkenning van de regio 
gaat verder met een eventueel bezoek aan Chinon of de Abdij van Fontevraud, 
een van de grootste kloostercomplexen van Frankrijk. Geniet na bij een lekker 
gerecht in het hotelrestaurant. 

Dag 7: na het ontbijt kan u de terugreis aanvatten via Saumur, waar u o.m. de 
Ecole Nationale d’Equitation met het Cadre Noir, summum van de paardendres-
suur, kan bezoeken. Mogelijkheid tot verlenging in een van onze hotels in de 
Loirestreek of een andere regio van Frankrijk.

Rondreis
De Loire, waar leven 
een kunst is
De Loirestreek heeft een gigantisch en 
heel divers aanbod aan monumenten 
en bezienswaardigheden. Deze rondreis 
reikt u enkele musts aan en laat ruimte 
voor eigen invulling. Wat in elk geval 
niet mag ontbreken zijn kastelen, tui-
nen en Loirewijnen met een verrassend 
karakter.

vanaf Prijs per persoon per rondreis

2 persk. 1 persk.
inclusief ontbijt
VDLP0014

A 01/06-30/09 749 1335

* De volgorde van de etappes en de keuze van het hotel 
kan afwijken omwille van externe factoren, zonder de 
essentie van het programma aan te tasten
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Formule
Individuele rondrit zonder begeleider per fiets.
Vrije vertrekdatum, elke dag van de week.

Rondreis 5 nachten
 · 3 nachten in Hotel de la Bourdaisière
 · 2 nachten in Le Haut des Lys

Inbegrepen
 · Château de la Bourdaisière in Montlouis-sur-
Loire (zie p. 69): 3  nachten in een classic 
kamer, 3x 3  gangendiner (hotel of nabij-
gelegen restaurant), 1  picknick (1  belegd 
broodje, chips, stuk gebak, fruit, 0,5 l water 
of frisdrank), welkomstcadeautje

 · Le Haut des Lys in Villandry (zie p. 70): 
2 nachten in een comfort kamer, 1x 3 gangen-
diner in restaurant L’Etape, 1x diner (buffet) 
‘L’Ardoise Tourangelle’, 1 picknick (1 belegd 
broodje, chips, fruit, chocoladereep en 
1 drankje)

 · Ontbijt
 · Roadbook: dagelijkse fietsroutes, inclusief 
tips en bezienswaardigheden voor onderweg

 · Parking voor auto en fiets
 · Bagage- en fietstransport (dag 4 en dag 6)
 · Transfer terug naar Château de la Bourdaisière 
(dag 6)

 · Telefonische assistentie (9u-19u)

Niet inbegrepen
 · Vervoer van en naar de bestemming
 · Fietsen (mogelijkheid om fiets te reserveren 
vanaf: € 37 per dag)

 · De verblijfstaksen
 · Verzekering
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt, alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken die niet zijn voor-
zien in het programma

Dag 1: aankomst in Hotel de la Bourdaisière, een prachtig kasteel op een idyl-
lische locatie, omringd door een privébos van maar liefst 55 ha. ‘s Avonds wordt 
u een heerlijk diner voorgeschoteld.

Dag 2: het ontbijt bestaat uit verse croissants, broodjes, huisgemaaktje jam, 
fruit, yoghurt, cornflakes en koffie of thee. Indien u een nog steviger ontbijt 
wilt, kan u verschillende eigerechten, ham of Franse kazen bijbestellen tegen 
betaling. Na het ontbijt vangt uw eerste fietstocht (55 à 60 km) in de Loire aan 
langs het prachtige kasteel van Chenonceau, de oevers van de Cher en de velden 
van de Loire. Maak zeker een stop in Amboise zelf, dat u bereikt door het bos. ‘s 
Avonds kan u opnieuw genieten van een heerlijk diner.

Dag 3: Na het ontbijt volgt vandaag een ietwat kortere route (35 à 40 km) die 
volledig in het teken van wijn staat. Er is voldoende tijd voor bezoeken en 
degustaties onderweg. Montlouis-sur-Loire staat sinds de 5de eeuw bekend om 
zijn wijnvelden. Hier proeft u gevarieerde Chenin-wijnen: bruisend, droog, half-
droog, zacht, zoet of stroperig. Verder naar ‘le pays du Vouvray’ waar u bossen, 
wijngaarden en verschillende wijndorpjes passeert. Aarzel niet om de heerlijke 
wijnen te ontdekken rechtstreeks bij de wijnboeren! Via de Loire keert u terug 
naar het hotel voor het diner.

Dag 4: Vandaag rijdt u opnieuw een indrukwekkende route naar uw volgend 
hotel: Le Haut des Lys. Uw bagage moet voor 9h30 aan de receptie staan met 
naamtag en wordt vervolgens voor u opgehaald en naar het volgende adres 
gebracht waar ze ten vroegste om 15h30 en ten laatste om 17h00 zal zijn. U fietst 
langs de bekende rivier de Loire tot aan Tours, een stad vol geschiedenis. Dîner 
in het hotel (uitgebreide koude maaltijd met streekproducten) of in het partner-
restaurant tegenover het hotel.

Dag 5: De laatste route (55 à 60 km) zal u opnieuw versteld doen staan van de 
prachtige natuur en indrukwekkende monumenten van deze streek. De eerste 
etappe leidt u naar het prachtig authentiek dorpje Azay-le-Rideau. Vervolgens 
langs de rivier de Indre die u tot Rigny-Ussé leidt, wereldberoemd dankzij het 
prachtig kasteel uit de 15de eeuw, ook wel het Sleeping Beauty Castle genoemd. 
Diner in het hotel (uitgebreide koude maaltijd met streekproducten) of in het 
partnerrestaurant tegenover het hotel.

Dag 6: Retour naar Château de la Bourdaisière van waar u uw terugtocht naar 
huis kan aanvangen. Gelieve om 9h30 klaar te staan. We raden u zeker nog een 
laatste bezoek aan het indrukwekkende domein en kasteel van Chambord aan.

Rondreis
Fietsen langs 
kastelen en rivieren 
in de Loire
De Loire is een waar fietsparadijs. Laat 
u meevoeren langs de betoverende 
kastelen en tuinen, charmante dorpjes, 
rustgevende baaien en verborgen plek-
jes langs de rivieren. Dit allemaal op 
uitstekend onderhouden fietspaden in 
een aangenaam klimaat.

vanaf Prijs per persoon per rondreis

2 persk.
inclusief ontbijt
VDLP0014

A 01/04-30/04 639
B 01/05-30/09 819
A 01/10-31/10 639

* De volgorde van de etappes en de keuze van het hotel 
kan afwijken omwille van externe factoren, zonder de 
essentie van het programma aan te tasten

** De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde 
prijsperiode vallen (bij overlapping van 2 prijsperiodes 
geldt de duurste periode).
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Relais de Chambord

Ligging: in het hart van het Parc de Chambord, vlak naast het bekende kasteel, 
omringd door talrijke bossen en velden, buiten de openingsuren enkel toegan-
kelijk voor de hotelgasten. Geniet van een wandeling rond het kasteel, langs de 
oevers van de Cosson of fiets door de bossen. Uiteraard is een bezoek aan het 
kasteel en de tuinen zelf een must. Andere gekende kastelen: Cheverny (17 km) 
en Blois (16 km). Blois zelf, met zijn gezellig centrum en pittoreske steegjes, 
is ook een bezoek waard.
Transport: per auto: 481 km (Brussel), 179 km (Parijs), 679 km (Amsterdam). 
Treinstation Mer op 11  km en Blois op 19  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: grote ramen, tuingereedschap en veel hout als decoratie brengen 
de mooie natuur als het ware naar binnen. Hier heerst een gezellige, huiselijke 
sfeer. Naast een prachtige, hoge boekenkast bevindt zich de 24-uursreceptie. In 
de gezellige bar kan u een drankje nuttigen, biljart spelen of een snack eten op 
het terras met uniek zicht op het kasteel. Rijkelijk ontbijtbuffet. Stijlvol restau-
rant Le Grand Saint-Michel met een exquise keuken. Bij mooi weer eet u op het 
terras. Tennis op 300 m (richtprijs: € 15/uur, materiaal inbegrepen). Tafeltennis. 
Spa met buitenbubbelbad met zijdelings zicht op het kasteel, hamam, sauna en 
mogelijkheid tot massages en schoonheidsbehandelingen.
Kamers: 55 elegante kamers. De combinatie van velours, hout, keramiek van 
Ettore Sottsass en lampen van Adrien Gardère zorgt voor een luxueus gevoel. 
Elke kamer beschikt over een mooie foto met een detail van het kasteel of het 
park. Badjassen en pantoffels aanwezig. Classic kamer (16-22 m², max. 2 perso-
nen), superior kamer (17-23 m², max. 2 personen), deluxe kamer (23-32 m², max. 
3 personen) of junior suite (32-40 m², max. 3 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe kamers en junior suites: ver-
minderde prijs voor 1 kind van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie 
prijstabel) (deluxe kamers max. 1 kind per kamer).
Bijzonderheden: kleine huisdieren: €  25/nacht. Verblijfstaks: €  1,16/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen).

Elegant hotel, naast het renaissancekas-
teel van Chambord, met een hoogstaande 
service in een huiselijk kader. Dankzij de 
Franse architect Jean-Michel Wilmotte 
werd dit hotel recent volledig gerenoveerd. 
Midden in de bossen, werd de link met de 
natuur bewust behouden in de decoratie 
van de gemeenschappelijke ruimtes. Tra-
ditionele elementen gaan er samen met 
moderne details en natuurmaterialen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

junior 
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VDLV0023 X0

A 01/02-31/03, 01/11-25/12, 01/01-31/03 zon/vrij 106 122 137 147 kind 2 < 12 jaar 
incl. ontbijt 47
extra bed (3de volwassene) in een 
deluxe kamer of junior suite  83

B 01/02-31/03, 01/10-25/12, 01/01-31/03 zat 114 129 145 155
B 01/04-08/04, 13/04-31/05 zon/vrij 114 129 145 155
C 01/04-08/04, 13/04-31/05 zat 119 134 150 163
C 09/04-12/04, 01/06-30/09 zon/vrij 119 134 150 163
D 09/04-12/04, 01/06-30/09 zat 127 142 158 173
B 01/10-31/10, 26/12-31/12 zon/vrij 114 129 145 155
C 01/10-31/10, 26/12-31/12 zat 119 134 150 163

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis voor verblijven 

01/02/20-31/03/20, 01/11/20-25/12/20, 01/01/21-31/03/21) (niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/02/20-31/03/20, 01/11/20-25/12/20, 

01/01/21-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag (01/04/20-08/04/20, 

13/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20, 26/12/20-31/12/20)
(de gratis nacht is steeds de goedkoopste)

GRATIS
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Chambord
Via bossen en een 
prachtige natuur komt 
u aan het uitzonderlijke 
renaissancekasteel van 
Chambord, vlak aan de 
Cosson-rivier. Een ma-
gische plek! Het 16de-eeuws jachtkasteel 
staat op de Unesco-Werelderfgoedlijst en 
is een niet te missen bezoek als u in de 
Loire bent. Vlakbij bevindt zich het gezel-
lig en authentiek gehuchtje Mairie met 
200 inwoners.
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Château de la Bourdaisière

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk. 1 persk.
extra
bed 3

inclusief ontbijt
VDLV0022 X1

classic kamers
A 01/04-30/04, 01/10-31/03 88 156
B 01/05-30/09 114 209

superior kamers
C 01/04-30/04, 01/10-31/03 111 204 91
D 01/05-30/09 143 263 110

luxe kamers
E 01/04-30/04, 01/10-31/03 140 263 110
F 01/05-30/09 178 337 135

Ligging: dit typisch renaissancekasteel, gebouwd in 1520 en 
geklasseerd sinds 1947, is rustig gelegen, omgeven door een 
park van maar liefst 55 ha waar u heerlijke wandelingen kunt 
maken. Klapstuk is het Nationaal Conservatorium van de 
Tomaat, gecreëerd in 1995 waar u meer dan 650 variëteiten kunt 
vinden. De magnifiek onderhouden moestuin en plantentuin 
zijn een feest voor de tuinliefhebber.
Transport: per auto: 550 km (Brussel), 250 km (Parijs), 750 km 
(Amsterdam). TGV-station St Pierre des Corps (Tours) op 10 km.
Faciliteiten: het statige kasteel bevindt zich vooraan in het 
park, omgeven door een sublieme tuin. Binnenin heerst de 
sfeer van weleer. Het restaurant heeft een intieme sfeer, met 
een keuken die uitsluitend verse producten uit de kasteeltuinen 
verwerkt. Buitenzwembad (15 x 25 m, niet verwarmd). Lift in 
het kasteel, niet in het paviljoen.
Kamers: 25  kamers, gedecoreerd door de huidige eigenaar 
Prins Louis Albert de Broglie, ook gekend als de 'tuinprins'. 
Naar keuze: classic kamers (max. 2 personen, in het paviljoen, 
24 m²), superior kamers (max. 3 personen, in het kasteel, 22 m²) 
of luxe kamers (max. 3 personen, in het kasteel, 27-30 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel, kaas, fijne 
vleeswaren en eieren mits toeslag ter plaatse).
Kinderen: enkel in de superior en luxe kamers: 1 kind van 3 t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 37/nacht.
Bijzonderheden: huisdieren: € 13/nacht. Het hotel is gesloten 
01/12/20-25/12/20 en 04/01/21-14/03/21.

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode 

A/C/E)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode 

B/D/F)

GRATIS

Dit adresje biedt een unieke kasteel-
ervaring met weelderig ingerichte 
kamers, een fraai park, magni fieke 
tuinen en een exquise keuken. U zal 
er romantische momenten beleven.

Montlouis-sur-Loire
Klein dorpje aan de oevers van de Loire, bekend om zijn wijn-
bouw. Op dat vlak geniet de AOC Montlouis samen met buur-
gemeente Vouvray een uitstekende reputatie.

Relais des Trois Châteaux

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk. 1 persk.
inclusief ontbijt
VDLV0021 X1

standaardkamers
A 01/04-31/10 91 166
B 01/11-31/03 79 142

deluxe kamers
C 01/04-31/10 114 211
D 01/11-31/03 94 172

Ligging: in het hart van Cour-Cheverny, vlak bij de kerk. Op 800 m 
ligt het bekende kasteel uit de Kuifje-strips. Bezoek ook de kas-
telen van Chambord en Blois (15  km), Chenonceau en Amboise 
(40 km), Troussay (1 km) en Beauregard (6 km).
Transport: per auto: 500 km (Brussel), 190 km (Parijs), 695 km 
(Amsterdam). Treinstation Blois op 18 km.
Faciliteiten: via de hoofdingang stapt u meteen de geschiedenis 
binnen. Het restaurant Les Trois Marchands biedt een traditionele, 
gastronomische keuken waar verse producten worden verwerkt tot 
authentieke gerechten. De bistro heeft een familiale streekkeuken. 
Er is een aangenaam zomerterras voor het hotel. Tijdens de winter 
zorgt de grote open haard in het restaurant voor warmte en welbe-
hagen. In de omgeving: fietsverhuur, golf (18 holes) en paardrijden 
op 3 km.
Kamers: de 36 kamers zijn met veel smaak ingericht. Warme tin-
ten, een fijne renaissancetoets en mooi afgewerkte meubelen. 
Standaard kamer (15 m², max. 2 personen) of deluxe kamer (16-
22 m², max. 2 volwassenen en 1 kind).
Maaltijden: logies en ontbijt. Mogelijkheid tot halfpension ter 
plaatse.
Kinderen: kinderbedje (betalend). Enkel in de deluxe kamers: 1 kind 
van 2 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 47/nacht.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,16/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Huisdieren: € 25/nacht.
Bonus: welkomstdrankje. Fles Crémant voor jonggehuwden.

De kastelen van de Loire

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op 

zondag, maandag of dinsdag (01/11/20-23/12/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op 

zondag of maandag (01/02/21-31/03/21)
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Deze voormalige relais uit 1850 werd 
knap gerenoveerd met respect voor 
het historisch erfgoed. Een gezellige 
verblijfsplaats die onlosmakelijk deel 
uitmaakt van het dorps leven.

Cheverny
U bevindt zich hier in de buurt van enkele van de mooi-
ste renaissancekastelen in het hart van de Loire (Blois, 
Chambord, Cheverny). Cheverny is omgeven door veel groen.
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LUCKY DEAL

Le Haut Des Lys

Ligging: heerlijk rustig gelegen op het platteland, vlak bij het gezellige 
Villandry. Op slechts 500  m bevindt zich het prachtig kasteel, gebouwd in 
renaissancestijl. Bezoek zeker ook de impressionante tuin van het kasteel in 
Franse stijl uit de 14de eeuw. Ook de vele andere bekende kastelen van de 
Loire liggen in de buurt: Azay-le-Rideau (10 km), Langeais (12 km) en Chinon 
(33 km). Het pittoreske centrum van Tours is eveneens een bezoekje waard 
(17 km). De rustige omgeving leent zich bovendien uitstekend voor fietstochten 
en wandelingen langs de oevers van de Cher.
Transport: per auto: 567 km (Brussel), 265 km (Parijs), 766 km (Amsterdam). 
TGV-station Saint-Pierre-des-Corps op 20  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: huiselijke receptie die doorloopt naar de gezellige bar en de voor-
malige kapel. Deze kapel werd knap gerestaureerd met behoud van de prachtige 
glasramen en booggewelven. Dankzij een geslaagde mix van oud en nieuw en 
de tentoongestelde moderne kunstwerken wordt een unieke sfeer gecreëerd. 
Een lijn die ook doorgetrokken wordt in de prachtige tuin waar kunst schittert 
naast de nog originele banken uit 1850. Het gevarieerd ontbijt neemt u bij mooi 
weer op het terras of in de lichtrijke, mooi ingerichte eetplaats. Ontspannen 
doet u in een van de buitenbubbelbaden of tussen de eeuwenoude bomen. 
Mogelijkheid om in het hotel zelf te dineren waar men een heerlijk koud buffet 
met typische streekproducten klaarmaakt. Golfterrein op 8 km.
Kamers: de 20  moderne kamers zijn gezellig ingericht met lichte kleur-
schakeringen. Alle kamers hebben parket of tegelvloer. We reserveren voor u de 
comfortkamer (15 m², max. 2 pers.) of de privilege kamer (25 m², max. 3 pers.). 
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de privilege kamers: verminderde prijs 
voor 1 kind van 3 t/m 8 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Familievoordeel: privilege kamers: 2 kinderen t/m 8 jaar in een aparte kamer 
genieten elk 10% korting.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,65/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Kleine huisdieren: € 9/nacht (enkel in de privilege kamers). Het hotel is geslo-
ten 01/01/21-31/01/21.

De familie Mercier heeft dit historisch 
klooster grondig gerenoveerd en in 
2014 werd dit charmant hotel geboren. 
U wordt persoonlijk ontvangen door de 
dochter des huizes en ook de rest van 
de familie geeft u graag tips over de om-
geving. Geniet van de rustige omgeving, 
de prachtige tuin met kunstwerken, de 
fami liale sfeer en de nabijheid van de vele 
kastelen en bezienswaardigheden.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

2 persk.
privilege

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VDLV0024 N1

A 01/02-30/04 67 115 74 kind 3 < 9 jaar 
incl. ontbijt 21
extra bed (3de volwassene) 
in een privilege kamer 37

B 01/05-30/09 75 125 81
A 01/10-31/03 67 115 74
Lucky Deal VDLPLD24
C 01/05-30/09 169 283 183

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/02/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21)  · 3 nachten
 · ontbijtbuffet

GRATIS
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Villandry
Charmant plattelands-
dorpje vlak aan de 
rivier de Cher dat zijn 
bekendheid dankt aan 
het prachtig kasteel 
met een indrukwek-
kende tuin. De geschiedenis loopt terug 
tot ver voor de 16de eeuw, maar enkel de 
originele toren en slotgracht herinneren 
nog aan die periode. Toen het kasteel in 
1532 in handen kwam van Jean Breton 
werd het volledig heropgebouwd in de ge-
kende renaissancestijl van de Loire.
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Château de Marçay

Ligging: het Château de Marçay geniet een heerlijke ligging op het platte land. 
U verblijft er op 6 km van de stad Chinon. Rond het kasteel strekt zich een 
weidse natuur met vlaktes en heuvels uit, met in het midden de kleine dorps-
kern. Tegenover het Pavillon des Vignes ligt de privéwijngaard van het kasteel, 
die een heerlijke rode wijn en sprankelende roséwijn produceert (te koop).
Transport: per auto: 610 km (Brussel), 295 km (Parijs), 800 km (Amsterdam). 
Treinstation Chinon op 8 km. TGV-station St Pierre des Corps op 49 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie, salon waar een gezellig haardvuur brandt in de winter, 
een leeshoekje, een bar en enkele intieme salons. In het gastronomisch res-
taurant dineert u in een geraffineerd kader. In de zomer is er bediening op 
het terras dat uitgeeft op de tuin en het park, zalig... Voor uw ontspanning is 
er een verwarmd openluchtzwembad (15 x 11 m, ligstoelen, parasols en hand-
doeken), een tennis plein en een boulodrome. In het park (15 ha) kan u een 
deugddoende wandeling maken. Er is een lift in het kasteel, niet in het Pavillon 
des Vignes (1 verdieping).
Kamers: er worden 22 elegante kamers aangeboden, die harmonieus zijn inge -
richt in de stijl die dit 15de-eeuws kasteel typeert. We reserveren voor u kamers 
in het kasteel of in de westelijke vleugel. U kunt kiezen uit ver schil len  de 
kamertypes: standaard (30 m²), superior (35 m²) of salon (45 m², salonhoekje). 
Alle kamers beschikken over een make-upspiegel, badjassen, kluisje (uitgez. de 
éénpersoonskamers) en vast tapijt.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior en salon kamers: vermin-
derde prijs voor 1  kind van 3  t/m 11  jaar op de kamer van de ouders (zie 
prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,10/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 10/nacht. Het restaurant is gesloten op dinsdagavond. Het hotel 
is gesloten 01/04/20-31/05/20 en vanaf 01/10/20.
Bonus: fles roséwijn voor jonggehuwden.

Het imposante 15de-eeuws kasteel is 
ge klasseerd sinds 1963. Bij het binnen-
treden krijgt u meteen een gevoel van wel-
behagen en rust. De charmante inrichting 
van het Château de Marçay en de sfeer 
in het algemeen maken van uw verblijf 
in deze culturele wijnregio een absoluut 
hoogtepunt.

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk. 1 persk.
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VDLV0010 X1

standaardkamers kind 2 < 12 jaar 
incl. ontbijt 34A 01/06-30/09 115 205

superior kamers westelijke vleugel
B 01/06-30/09 135

superior kamers kasteel
C 01/06-30/09 150

salon kamers
D 01/06-30/06 165
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking VDLVP010
E 01/06-30/06 559

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis)
• 5% korting (reservering vanaf 3 dagen voor afreis)
(betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar)

De kastelen van de Loire

ONTDEKKING
 ∙ 4 nachten in een 
superior kamer in het 
kasteel

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 diner 'Au fil du temps' 
(3 gangen, keuze uit vis 
of vlees)

 ∙ 1 pasje voor het bezoeken 
van 3 kastelen

voor

Marçay-Chinon
Het landelijke en rustig 
gelegen Marçay situ-
eert zich in de schaduw 
van Chinon, een prach-
tige middel eeuwse 
stad die aan de rivier 
de Vienne ligt. Chinon is de stad van de 
bekende Franse schrijver Rabelais. Marçay 
wordt omgeven door een aantal van de 
beste wijngaarden die de Loirevallei rijk is.
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Bourgogne
Voor levensgenieters...
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Dijon

Vézelay
Courban

Beaune

74
77a

75

Beaune/Levernois 76

De Bourgogne-wijnroute is er een voor fijnproevers en leidt u langs glooiende 
landschappen en door de mens met de hand uitgegraven kanalen naar alle uithoeken 
van deze magnifieke streek. Hier wacht u de degustatie van de meest prestigieuze 
wijnen met klinkende namen zoals Gevrey-Chambertin, Clos Vougeot, Meursault en 
Nuits-Saint-Georges. Een ander aspect van deze mooie regio is het historisch erfgoed. 
Treedt in de voetsporen van de Bourgondische hertogen of bezichtig een van de 
talrijke kloosters die beslist een bezoek waard zijn: Cluny, Vézelay, Fontenay,... De 
Bourgogne zal ongetwijfeld al uw zintuigen weten te bekoren.
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Château de Courban & Spa Nuxe

Ligging: u bezoekt uiteraard de wijngaarden en de champagnehuizen, maar er 
valt ook heel wat cultuur te snuiven: zo is er het romantische dorpje Châtillon 
sur Seine met in het museum de rijkelijke vondsten uit het zogenaamde 
Vorstengraf (15 km, 850 v. Chr.), de voormalige woonplaats van Charles de Gaulle 
Colombey-les-deux-Eglises (45 km), en de abdij van Fontenay (50 km).
Transport: per auto: 477 km (Brussel), 262 km (Parijs), 619 km (Amsterdam). 
Treinstation Châtillon-sur-Seine op 16 km. Luchthaven Dijon op 100 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de receptie en zithoek met open haard bevinden zich in het statige 
hoofdgebouw, een 19de-eeuws kasteel dat werd omgetoverd tot een rustiek 
pareltje. Het restaurant La Table du Colombier biedt een uitmuntende Frans-
Bourgondische keuken van zeer hoge kwaliteit, onderscheiden in 2018 met een 
Michelinster. U neemt hier het halfpension (menu bistronomique). De niveau-
verschillen in de romantische tuin creëren extra rust rondom het zwembad, Spa 
Nuxe. Fietsen op aanvraag (volgens beschikbaarheid).
Kamers: de 24  kamers bevinden zich in het hoofdgebouw of in de nieuwe 
gebouwen. De meeste kamers hebben tegelvloer of parket, sommige vast tapijt 
(volgens beschikbaarheid). Charmante classic kamers (15-20 m², max. 4 per-
sonen, zicht op de tuin) of prestige kamers (45-65 m², max. 3 personen, met 
een modernere touch en dvd-speler, kluisje, Nespressotoestel en iPod docking 
station, zicht op het zwembad of het platteland). In 16de-eeuwse pigeonnier 
logeert u in een romantisch ingerichte duplex kamer (50 m², max. 2 personen, 
2 baden).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Classic en prestige kamers: verminderde prijs 
voor 1 kind van 3 t/m 9 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,21/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 16/nacht. Topdata 2020: 12/04, 01/05-10/05, 21/05-22/05, 31/05.
Bonus: bezoek aan de wijnkelder van het Domaine Brigand. Jonggehuwden: 
fles champagne en upgrade volgens beschikbaarheid.

U verblijft in een kasteel uit 1820 op een 
rustig domein waar u goed gesoigneerd 
wordt door de familie Vandendriessche 
met Belgische roots. Dit is het per-
fecte adres om de Chablisregio en de 
Champagnestreek te combineren. De 
exquise keuken (Michelinster) en de ont-
spanningsmogelijkheden dragen bij tot 
een alleraardigst, relaxed verblijf.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
prestige

2 persk.
pigeonnier

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
BOUV0004 X0

uitgez. topdata kind 3 < 10 jaar 
incl. ontbijt 58
extra bed (3de en 4de 
volwassene) 70
halfpension 46

A 01/04-30/04, 01/10-23/12, 01/01-31/03 zondag/vrijdag 81 103 125
B 01/04-30/04, 01/10-23/12, 01/01-31/03 zaterdag 106 145 177
C 01/05-30/06, 01/09-30/09 uitgez. topdata zondag/vrijdag 87 116 145
D 01/05-30/06, 01/09-30/09 uitgez. topdata zaterdag 113 154 190
E 01/07-31/08, 24/12-31/12 zondag/vrijdag 103 148 177
F 01/07-31/08, 24/12-31/12 zaterdag 122 167 212
D Topdata 113 154 190

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-11/04/20, 13/04/20-30/04/20, 

01/10/20-23/12/20, 01/01/21-31/03/21)
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Courban
Net over de grens van 
de Champagnestreek, 
in het noorden van 
Bourgogne, bevindt 
zich dit typische kleine 
dorpje waar u heerlijk 
rustig verblijft. Dit is een ideaal vertrek-
punt voor wie zowel de Champagnestreek 
als de wijnstreek van de Bourgogne wil 
bezoeken.
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de la Poste

Ligging: het viersterrenhotel de la Poste is in het centrum van Beaune gelegen 
op ongeveer 5 minuten wandelen van de Hospices de Beaune, een van de meest 
prestigieuze bouwwerken uit de Franse geschiedenis. Naar jaarlijkse gewoonte 
wordt hier de derde zondag van november de befaamde wijnveiling voor het 
goede doel georganiseerd. Ook de gezellige winkelstraat en de vele monumen-
ten van de stad liggen op wandelafstand van het hotel. Excursies: de sfeervolle 
stad Dijon (45 km) is een absolute aanrader. Ook het karakteristieke dorpje 
Autun ligt op amper 50 km. Van daaruit rijdt u zo het natuurpark van de Morvan 
in. Uiteraard zijn er ook talrijke wijnhuizen in de omgeving.
Transport: per auto: 582 km (Brussel), 307 km (Parijs), 783 km (Amsterdam). 
TGV-station Beaune op 1,5 km, Dijon op 45 km. Luchthaven Dijon op 47 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het markante gebouw volgt de geschiedenis van Beaune al sedert 
1660. Als u het oude postgebouw binnenwandelt, wordt u verrast door een 
prachtig ingerichte lobby met elegante decoratie waar een huiselijke sfeer 
heerst. 24 Uursreceptie. In de gezellige bar kan u genieten van een drankje of 
u vermaken aan een partijtje biljart. 's Avonds kunt u dineren in het gastrono-
mische restaurant Le Relais, een wijntje uit de eigen wijnkelder mag uiteraard 
niet ontbreken. Bij mooi weer is het heerlijk dineren in de gezellige tuin. 
Privégarage vanaf € 12/24 uur (vooraf te reserveren).
Kamers: er worden hier 36 kamers aangeboden, allemaal verschillend, met een 
unieke decoratie en met veel zorg uitgekozen meubeltjes. In sommige kamers 
werden de originele houtbalken behouden. Naar keuze reserveren we voor u 
een charme kamer (14-22 m²) of een ruime luxe kamer (23-34 m², badjassen en 
pantoffels). Beide types zijn voor maximum 2 personen. 1 Kamer voor rolstoel-
gebruikers op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
vast menu) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 2,25/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Het restaurant en de brasserie zijn gesloten op dinsdagavond en van 01/01/21-
28/02/21 ook op woensdagavond.

Dit karaktervolle hotel is in een voorma-
lig postkantoor dat knap gerenoveerd 
werd. Het zicht op de koetsen die destijds 
gebruikt werden, brengt u enkele eeuwen 
in de tijd terug. Het historische centrum is 
vlak bij.  Dit hotel is een prima uitvalsbasis 
voor het ontdekken van deze stad (te voet) 
of de talrijke wijnhuizen van de streek (per 
auto).

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
charme

1 persk.
charme

2 persk.
luxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
BOUV0006 X0

A 01/04-30/04 72 138 85 halfpension 40
B 01/05-30/09 91 157 104
A 01/10-31/03 72 138 85

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis)
• 1 nacht betalen + de tweede nacht aan halve prijs of 3 nachten 

betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21)
• 1 nacht betalen + de tweede nacht aan halve prijs bij aankomst 

van zondag t/m woensdag (01/05/20-30/09/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Bourgondië

GRATIS
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Beaune
Een prachtig, gezel-
lig stadje met rijkver-
sierde gebouwen en 
gevels in de typisch 
Bourgondische stijl. 
Kuier gezellig langs 
de vele winkels, de aantrekkelijke deli-
catessenzaken en de uitnodigende wijn-
bars. Het is niet voor niets dat Beaune de 
hoofdstad van de wijn en de gastrono-
mie wordt genoemd. De kostbare wijnen 
worden bewaard in galerijen onder de 
oude stad. Bezoek zeker ook het Hôtel-
Dieu des Hospices. Deze liefdadigheids-
instelling bekoort met zijn laatgotische 
Vlaams-Bourgondische stijl en gezellig 
binnenplein.
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Golf Hôtel Colvert

Ligging: gelegen in een mooi groen kader tussen 2 golfterreinen (golf van 
Beaune-Levernois, 9 holes en 18 holes). Er stroomt een kabbelend riviertje aan 
de achterkant van het hotel. Het middeleeuwse Beaune ligt op 5 km. Het gere-
nommeerde wijnkasteel Pommard met zijn topwijnen bevindt zich op slechts 
10 km. In deze streek is het volop genieten van de heerlijke gastronomie, van 
de vele, uitgestrekte wijngaarden en de oude abdijen en kerken.
Transport: per auto: 582 km (Brussel), 307 km (Parijs), 783 km (Amsterdam). 
TGV-station Beaune op 5  km, Dijon op 45  km. Luchthaven Dijon op 41  km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: ruime en luchtige lobby. Kluisjes beschikbaar aan de receptie. 
Op de eerste verdieping bevinden zich een gezellige lounge met barservice en 
de ontbijtruimte (buffetformule). Het hotel heeft geen eigen restaurant, maar 
op aanvraag kan u enkele gerechten bestellen (richtprijs: vanaf € 22). In het 
dorp, op wandel  afstand zijn er enkele ge zel lige restaurantjes in diverse prijs-
klasses, waaronder ook een gastronomisch restaurant met een Michelinster. Het 
hotel regelt graag uitstapjes voor u zoals een kleine wijn degustatie, een fiets- 
of quadtocht of een ballonvaart boven de wijngaarden (betalend). Verwarmd 
zwembad in de tuin (9 x 4,5 m). Gratis privéparking of garage vanaf € 8/24 uur.
Kamers: 24 heldere kamers (25 m²) met uitzicht op de tuin of op het golfterrein. 
Badkamer en aparte wc, terras en laminaatvloer. Een koelkastje is aanwezig.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 2  kinderen van 3  t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 2,50/persoon/nacht (ter plaat se te betalen). 
Huisdieren: € 10/nacht.
Bonus: korting op een bezoek aan de wijnkelders van Château Pommard en 
Château Meursault.

Een erg goed hotel gelegen in een mooie, 
rustige omgeving. Ideaal om de gekende 
wijnhuizen te bezoeken en om te genie-
ten van de vele culinaire genoegens van 
deze prachtige regio. De middeleeuwse 
stad Beaune, de hoofdstad van de 
Bourgognewijnen, met zijn gekende Hôtel-
Dieu des Hospices met de veelkleurige 
daken is zeker een aanrader!

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk.
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
BOUV0001 N1

kamers met zicht op de tuin kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 34A 01/04-31/03 maandag/donderdag 78 41

B 01/04-31/03 vrijdag/zondag 91 48
kamers met zicht op de golf

C 01/04-31/03 maandag/donderdag 95 41
D 01/04-31/03 vrijdag/zondag 109 48

UW VOORDEEL
• 1 nacht betalen + de tweede nacht aan halve prijs (15/11/20-

15/02/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-30/04/20, 01/08/20-31/08/20, 01/10/20-
31/10/20)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 
+ 2 nachten gratis (01/05/20-30/07/20, 01/09/20-30/09/20)

GRATIS
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Levernois (Beaune)
Dit sympathiek dorpje 
is gelegen in hartje 
Bourgondië en leunt 
aan tegen Beaune, de 
hoofdstad van de wij-
nen en de gastronomie 
van de Bourgogne. In Beaune zelf moet u 
zeker de héél bijzondere wijnkelders - de 
kostbare wijnen worden bewaard in gale-
rijen onder de oude stad - en het prachtige 
15de-eeuwse Hôtel-Dieu des Hospices 
bezoeken.



77

 € 71,
10* 

HHHH CHARME

FR
EEP

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

de la Poste et du Lion d'Or

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

2 persk.
familie

inclusief ontbijt
BOUV0007 X0

A 01/03-09/04 79 89 75
B 10/04-13/04 99 111 95
C 14/04-30/04 84 99 80
B 01/05-02/11 99 111 95
A 03/11-23/12 79 89 75
C 24/12-31/12 84 99 80

Ligging: aan de voet van de eeuwige heuvel van Vézelay, langs 
de toegangsweg tot het centrum. De imposante romaanse 
basiliek Sainte Madeleine ligt op 700  m (steile wandeling). 
Vanuit het hotel heeft u een magnifiek uitzicht op de heu-
velachtige omgeving.
Transport: per auto: 465 km (Brussel), 227 km (Parijs), 670 km 
(Amsterdam). Luchthaven Dijon op 117 km.
Faciliteiten: receptie met informatie over de talloze troeven 
van de streek (wijn, gastronomie, abdijen...). Lounge en bar 
met een fraaie parketvloer en terras. Tuin met zicht op het 
prachtige landschap. Gastronomisch restaurant met Franse keu-
ken (ter plaatse te betalen). Privéparking (betalend).
Kamers: de 39 warme, smaakvolle kamers werden recent opge-
frist, met behoud van de decoratieve elementen uit vervlogen 
tijden. Classic kamers (17 m²), superior kamers (23 m²) of fami-
liekamers (34 m², 2 classic kamers met tussendeur, max. 2 vol-
wassenen en 2 kinderen t/m 7 jaar).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag per dag van €  38 (volwassene), €  19 (kind t/m 8  jaar) 
(menu gourmet, 3 gangen) (uitgez. 24/12-25/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje: € 11/nacht. 1 Kind van 2 t/m 7 jaar op 
de kamer van de ouders betaalt € 27/nacht (inclusief ontbijt). 
Familiekamers: 2 kinderen t/m 7 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  0,70/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Het hotel is gesloten 01/01/21-28/02/21.

Bourgondië

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering 

tot 60 dagen voor afreis) (betaalbaar bij 
reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar)

GRATIS

Charmant 3 sterrenhotel met authen-
tieke sfeer in een van de mooiste 
dorpjes van Frankrijk. Verzorgde 
kamers, een panoramische tuin met 
terras en een uitstekend restaurant.

Vézelay
Dit wondermooie dorp, boven op een heuvel, is een historisch 
pelgrimsoord waar tegenwoordig veel kunstenaars wonen. Er 
zijn gezellige straatjes, leuke terrasjes en interessante musea.



Auvergne
Rhône-Alpes
Natuurlijk herbronnen
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Clermont-Ferrand

De grootste troef van de Auvergne is haar natuur: minerale bronnen, heldere meren, 
wilde rivieren, natuurparken en uitgedoofde vulkanen, uniek in Europa. De regio biedt 
echter ook een rijk cultureel erfgoed met geklasseerde dorpen, middeleeuwse kastelen, 
talrijke romaanse gebouwen zoals de basiliek Notre-Dame-du-Port in Clermont-Ferrand, 
en verrassende steden zoals Vichy en haar beroemde Opera. 

De veelzijdige regio Rhône-Alpes grenst aan Italië en Zwitserland en biedt eveneens 
een verscheidenheid aan natuurschoon. Het skigebied strekt zich uit over de Savoie: 
alpenmeren, naaldbossen en talrijke wandelroutes. In de ‘bouchons’ van Lyon wacht 
u een typische gastronomie. Montélimar is gekend voor zijn noga en de Gorges de 
l’Ardêche zijn een paradijs voor watersporters.
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Château d'Ygrande

Ligging: een zeer rustige ligging op 3 km van Ygrande, omringd door parken, 
bossen, prairies, beekjes en wandelwegen. Bezoek de middeleeuwse stad Moulins 
(32 km), de thermale stad Bourbon l'Archambault (10 km) en Charroux (51 km). 
De regio leent zich perfect tot natuurwandelingen, fietstochten en paardrijden.
Transport: per auto: 634 km (Brussel), 331 km (Parijs), 843 km (Amsterdam). 
Treinstation Moulins op 30 km. Luchthaven Clermont-Ferrand op 90 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het domein bestaat uit een hoofdgebouw en een paviljoen. Kleine 
receptie (kluisjes) en lounge, salon en bibliotheek, boetiekje met lokale pro-
ducten. In het gastronomisch restaurant, dineert u in een geraffineerd kader. 
(buitenterras). In de tuin (40 ha) bevindt zich het verwarmd openlucht zwembad 
(12 x 6 m). Ligstoelen, parasols, handdoeken en poolbar. Hamam en massages 
(betalend). Mogelijkheid om mountainbikes te ontlenen (volgens beschikbaar-
heid). 'Haras' (paardenstoeterij): initiaties en begeleide tochten (betalend). Uw 
eigen paard meebrengen is mogelijk. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: 19 karaktervolle kamers in een typische chateau- of plattelandsstijl, 
met zicht op de natuur. 16 Kamers in het kasteel: standaardkamers (13-22 m², 
vast tapijt) met zicht op de oefenweide of comfort kamers (16-26 m², vast tapijt 
of parket) met zicht op het bos. In het paviljoen bevinden zich 3 kamers (13-
22 m²) met parket en zicht op het kasteel. Extra bed (3de volwassene) in een 
standaardkamer of comfort kamer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 11 jaar op 
de kamer van de ouders (zie prijstabel) (uitgez. paviljoen kamers).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 24/12/20-25/12/20 en 31/12/20-28/02/21. 
Van 01/10/20-30/11/20, 01/12/20-31/12/20 (uitgez. schoolvakanties) en 01/03/21-
31/03/21 is het hotel gesloten op zondag en maandag. Het restaurant is gesloten 
op zondag- en maandagavond van 01/10/20-31/03/21 (uitgez. school vakanties) 
(checkout op zondagmorgen mogelijk). Verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen).

Pierre-Marie en Marie-Christine Tissier 
lieten met veel respect voor het verleden 
deze voormalige jachtresidentie omto-
veren tot een allercharmantst hotel met 
gerenommeerd restaurantje. Château 
d'Ygrande is een uitgelezen locatie om tot 
rust te komen in een magnifiek landschap 
en 's nachts te genieten van een prachtige 
sterrenhemel.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
paviljoen

2 persk.
standaard
kasteel

2 persk.
comfort

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AUVV0002 N1

A 01/04-30/04, 01/10-31/03 76 95 115 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 24
extra bed (3de volwassene) 30
halfpension 
volwassene 37 
kind < 12 jaar 16

B 01/05-30/06, 01/09-30/09 83 102 122
C 01/07-31/08 90 109 129
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten AUVVP002
D 01/04-30/04 412
E 01/05-30/06, 01/09-30/09 433
F 01/07-31/08 452
D 01/10-30/12, 01/03-31/03 aankomst dinsdag/donderdag 412

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/03/21)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/07/20-31/08/20)
• 55+: 20% korting (01/04/20-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

GENIETEN
 ∙ 3 nachten in een comfort 
kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 3x halfpension
 ∙ 1 dag fietsen met picknick
 ∙ vrij bezoek aan de tuinen in de 
omgeving (cumuleerbaar met 
het voordeel 3+1) (elektrische 
fiets mogelijk, toeslag ter 
plaatse te betalen, richtprijs 
€ 35/persoon)

GRATIS

vanaf

Ygrande
Een charmant, histo-
risch dorpje met amper 
800 inwoners. Het heu-
velachtige landschap 
wordt gekenmerkt door 
de talloze weilanden en 
ongerepte stukken bos. In de streek treft u 
een aantal mooie romaanse kerken (12de 
eeuw). Bezoek de middeleeuwse site van 
Moulins, het pittoreske Souvigny, het 
befaamde Bourbon l'Archambault en het 
eikenbos Forêt de Tronçais.
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Chez Marie/Appart'Hotel de Chez Marie

Ligging: de regio rondom Pailherols is erg veelzijdig. De kunstenares Camille 
Henrot legde er een mooi kunstparcours 'Ma Montagne' aan, een prachtige wan-
deling doorheen de omgeving van het hotel. Verder leent ook het Centraal 
Massief zich uitstekend tot wandelen, langlaufen of skiën. De vulkanen hebben 
er gletsjers en valleien gevormd, maar u treft er ook weidse hoogvlaktes.
Transport: per auto: 863 km (Brussel), 561 km (Parijs), 1.062 km (Amsterdam). 
Treinstation Le Lioran op 29  km. Luchthaven Aurillac op 35  km, Clermont-
Ferrand op 150 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: bij aankomst krijgt u meteen het gevoel thuis te komen dankzij de 
warme sfeer van de lounge en de knetterende open haard. U neemt het halfpen-
sion in het gastronomisch restaurant La Table de l'Auberge des Montagnes o.l.v. 
de chef Stéphane Dubois (1 Michelinster) op 300 m. Hier bevindt zich ook de 
ontspanningsruimte met biljart en fitness, verwarmd binnen- en buitenzwem-
bad, sauna, Turks bad en regendouche (gratis).
Kamers: de 4 kamers (25 m², max. 4 personen) zijn in een landelijke stijl in 
okertinten en neutrale kleuren met antiek meubilair, heel gezellig. Ze beschik-
ken over een schrijftafel, een zithoek en parket. Privaat terras met ligbedden. 
1 Kamer op het gelijkvloers en familiekamers op aanvraag.
appartementen: 3 gloednieuwe appartementen (50-70 m², max. 4 personen, 
salon met sofabed, 1 slaapkamer, kitchenette), volledig ingericht met schit-
terend uitzicht op de omgeving. Parket en terras (20-25 m²).
Inbegrepen: water, electriciteit, verwarming. Dagelijkse schoonmaak (uitgez. 
de vaat). Vervanging bed- en badlinnen 1x week.
Waarborg: € 200.
Maaltijden: hotel: halfpension: ontbijt (buffet) en diner (4 gangen in l'Auberge 
des Montagnes op 300 m). Appartementen: logies en ontbijt.
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 0,90/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Gesloten 15/10/20-23/10/20, 02/11/20-12/12/20. Min. 4  nachten (hotel), min. 
7 nachten (appartement). Huisdieren gratis toegelaten.
Bonus: gratis toegang tot de spa Fleurs et Montagnes (op 300 m).

Dit familiaal gerund hotelletje is lande-
lijk en heerlijk rustig gelegen in het Parc 
régional des Volcans op 1.100 m hoogte. 
Het gezellig kader met open haard en 
het magnifieke uitzicht op de vijver cre-
eren een thuisgevoel. Heerlijke keuken, 
ruime ontspanningsfaciliteiten en mooie 
rustieke kamers met terras of moderne 
appartementen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra

bed 3/4
inclusief halfpension
AUVV0012 X1

A 04/04-31/05, 01/10-31/03 maandag/donderdag 88 106 88
B 04/04-31/05, 01/10-31/03 vrijdag/zondag 98 116 98
C 01/06-30/06, 01/09-30/09 maandag/donderdag 94 112 94
B 01/06-30/06, 01/09-30/09 vrijdag/zondag 98 116 98
D 01/07-31/08 98 116 98
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining AUVVPD12
E 04/04-31/05 369
F 01/06-30/06, 01/09-30/09 388
G 01/07-31/08 404
Prijs per UNIT per nacht inclusief ontbijt
H 04/04-30/06, 01/09-31/03 126
I 01/07-31/08 138

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (15/01/21-31/01/21, 01/03/21-

18/03/21) (inclusief halfpension) (uitgez. appartementen))

De Auvergne

DINING
 ∙ 3 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstcocktail
 ∙ 2x halfpension
 ∙ 1x 4 gangendiner (Menu 
du Village)

 ∙ 1 behandeling in de spa 
(Petit Bouquet)

 ∙ toeristische informatie

GRATIS

vanaf

Pailherols
Dit typisch bergdorpje 
in het Parc des Volcans 
ligt in de zuidelijke 
Auvergne met nog geen 
200 inwoners. Hier 
geniet u vooral van de 
wonderbaarlijke natuur, gevormd door 
Europa's grootste vulkaan.
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L'Auberge des Montagnes

Ligging: deze regio bruist van de diversiteit. De kunstenares Camille Henrot 
legde er het kunstparcours 'Ma montagne' aan, een prachtige wandeling in de 
wijde omgeving van het hotel. Het Centraal-Massief leent zich uitstekend voor 
het maken van mooie wandelingen, langlaufen en skiën. De vulkanen hebben 
er gletsjers en valleien gevormd maar u treft er ook weidse hoogvlakten en 
ravijnen. Typisch zijn de Romaanse kerken en kapelletjes, die u in bijna elke 
dorpje terugvindt, alsook de vele kastelen van de Auvergne. In de winter zorgt 
het sneeuwtapijt voor een magisch zicht. Het skigebied van de Lioran bevindt 
zich op 30 km, het skidomein omvat er in totaal 60 km skipistes, ideaal voor wie 
graag een tweetal dagen op de latten staat.
Transport: per auto: 863 km (Brussel), 561 km (Parijs), 1.062 km (Amsterdam). 
Treinstation: Le Lioran (29 km). Luchthaven: Aurillac (38 km), Clermont-Ferrand 
(150 km). Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: in dit traditioneel hotelletje zijn charme en authenticiteit troef. 
Het gebruik van overwegend houten elementen creëert een hartelijke sfeer. In 
de lobbybar met open haard is het gezellig toeven. Terras. In het gastrono-
misch restaurant La table de l'Auberge des Montagnes serveert de chef Stéphane 
Dubois (1 Michelinster) regionale gerechten op basis van gevarieerde seizoens-
gebonden producten. Een streling voor het oog én de tong. Ontspanning moge-
lijk in de spa Fleurs de Montagne, tegenover het hotel gelegen, met een bin-
nen- en buitenzwembad, hamam, sauna, fitness en schoonheidsbehandelingen. 
Biljart, tafeltennis, klimmuur.
Kamers: in dit kleinschalig hotel worden slechts 10 elegante en comfortabele 
kamers aangeboden (15-25 m², max. 2 personen). Discrete charme in combinatie 
met de natuurlijke omgeving. We reserveren voor u een kamer van het type 
caractère met authentiek houten meubilair en alle modern comfort. Parket. 
Verzorgingsproducten.
Maaltijden: halfpension: ontbijt (buffet) en diner (4 gangen, bediening aan 
tafel).
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bijzonderheden: min. 3  nachten. Verblijfstaks: €  0,90/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Huisdieren gratis toegelaten. Het hotel is gesloten 
15/10/20-23/10/20 en 02/11/20-12/12/20.
Bonus: gratis toegang tot de spa Fleurs et Montagnes (tegenover het hotel 
gelegen).

Dit karaktervol verblijf is al gedurende 
5 generaties in handen van dezelfde 
familie. Hier wordt u een aangenaam en 
attenvol verblijf gegarandeert in het hart 
van het Parc Régional des Volcans. In een 
sfeervol kader geniet u van de vele ont-
spanningsmogelijkheden, van een excel-
lente keuken o.l.v. een topchef, van com-
fortabele kamers en van de schoonheid 
van de natuur.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
caractère

1 persk.
caractère

inclusief halfpension
AUVV0016 X1

A 04/04-31/05, 01/10-31/03 maandag/donderdag 79 97
B 04/04-31/05, 01/10-31/03 vrijdag/zondag 86 104
C 01/06-30/06, 01/09-30/09 maandag/donderdag 82 100
B 01/06-30/06, 01/09-30/09 vrijdag/zondag 86 104
B 01/07-31/08 86 104
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking AUVVP016
D 04/04-31/05 329
E 01/06-30/06, 01/09-30/09 339
F 01/07-31/08 350

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (15/01/21-31/01/21, 01/03/21-

18/03/21) (inclusief halfpension) ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstcocktail
 ∙ 2x halfpension
 ∙ 1x 4 gangendiner Menu du 
Village

 ∙ 1 behandeling in de 
spa (Petit Bouquet, 
60 minuten)

 ∙ wandelkaart en 
toeristische informatie

GRATIS
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Auvergne
Een typisch en char-
mant bergdorpje met 
slechts een handvol 
inwoners gelegen in het 
Parc Naturel Régional 
des Volcans in het zui-
den van de Auvergne tussen het massief 
van de Cantal en de Aubrac. U geniet hier 
van een unieke omgeving aan de voet 
van de grootste uitgedoofde vulkaan in 
Europa.



83

 € 54,
80*  € 77,

00* 

HHHH BOUTIQUE

P FR
EE

HHHH CHARME

FR
EE

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

extra
bed 3

inclusief ontbijt
AUVV0015 N1

A 01/04-02/04, 05/05-20/05, 25/05-10/07, vrij/zo 73 134 28
31/08-16/10, 02/11-18/12, 04/01-05/03, 08/03-31/03

B 01/04-02/04, 05/05-20/05, 25/05-10/07, 31/08-16/10, ma/do 80 148 36
02/11-18/12, 04/01-05/03, 08/03-31/03

B 03/04-04/05, 21/05-24/05, 11/07-30/08, 73 134 28
17/10-01/11, 19/12-03/01, 06/03-07/03

Ligging: op een kwartiertje stappen van de Place de Jaude, het 
centrale plein van de stad en op 600 m van de zwarte kathe-
draal, de Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. In L'Aventure 
Michelin (2 km) verneemt u alles over de geschiedenis van de 
autoband. Een toeristentreintje brengt u vanuit Orcines (8 km) 
naar het hoogste punt van de regio, de Puy-de-Dôme. U geniet 
hier van een prachtig uitzicht. De Auvergne geniet ook faam 
met een aantal goede kuuroorden zoals Royatonic (5 km).
Transport: per auto: 725 km (Brussel), 422 km (Parijs), 925 km 
(Amsterdam). Treinstation (1  km) en luchthaven (8  km) 
Clermont-Ferrand.
Faciliteiten: ruime lobby met gezellig ingerichte zithoekjes. 
Receptie, bar (17 tot 22 u) en bibliotheek. Overal vindt u verwij-
zingen naar het werk van Alexandre Vialatte, die in deze stad 
heeft gewoond. U neemt het ontbijt op de hoogste verdieping 
van het hotel, het fraaie zicht op de vulkanen en de stad krijgt 
u er gratis bij. Privéparking vanaf € 14/24 uur.
Kamers: 62 elegante kamers (19 m², max. 3 personen) ingericht 
met aquarellen en citaten die verwijzen naar het oeuvre van 
Alexandre Vialatte. Het comfort is van een gedegen niveau. 
Vast tapijt of laminaat. Comfort kamers of superior kamers met 
balkon en zicht op de stad of de Puy-de-Dôme mits toeslag van 
€ 11/persoon/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 1 jaar).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1,40/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Huisdieren: € 10/nacht.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: streekproduct en 
bloemen.

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen + 2 nachten 

gratis
(de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21)

Onderweg naar het zuiden is dit hotel 
littéraire een mooie meerdaagse 
halte. In het boeiende Clermont-
Ferrand vertelt dit hotel het verhaal 
van de schrijver Alexandre Vialatte.

Clermont-Ferrand
Markante hoofdstad van de Auvergne. De kathedralen en 
huizen opgetrokken in zwarte lavasteen, typeren deze stad. 
Bezoek Vulcania, een interactief museum.

Grand Hôtel des Terreaux

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

2 persk.
superior

1 persk.
standaard

inclusief ontbijt
RAPV0010 X0

A 01/04-02/07, 07/09-31/10 zondag 77 93 138
B 01/04-02/07, 07/09-31/10 maandag/zaterdag 93 115 168
A 03/07-06/09 77 93 138
C 01/11-05/11, 16/11-17/12, 01/03-31/03 vrijdag/zondag 77 93 138
D 01/11-05/11, 16/11-17/12, 01/03-31/03 maandag/donderdag 93 115 168
C 06/11-15/11, 18/12-28/02 77 93 138

Ligging: in het historisch centrum van Lyon, midden in de wijk 
Terreaux, een perfecte startplaats om u in de sfeer van de stad 
te gaan onderdompelen. Talloze trekpleisters liggen op wandel-
afstand: de opera, de Place des Terreaux (met het stadhuis), 
de Place des Cordeliers, het Théâtre des Célestins,... Ook de 
Fourvière-heuvel met zijn statige Notre-Dame basiliek is niet 
veraf dankzij de kabelbaan (op 1 km). Betere wandelaars kun-
nen ook te voet via de Montée (1,5 km, steile klim).
Transport: per auto: 762 km (Brussel), 465 km (Parijs), 927 km 
(Amsterdam). TGV-station Lyon Part-Dieu op 2,8  km, trein-
station Lyon Perrache op 2,1  km. Luchthaven Lyon Saint-
Exupéry op 30 km.
Faciliteiten: deze 19de-eeuwse herenwoning heeft zijn schoon-
heid en typische charme weten te behouden. De sierlijke 
ramen, het verfijnde houtwerk en de stalen structuren onder-
strepen het historisch karakter. Kleine, intieme receptie en een 
sfeervolle bar in art-decostijl (snacks verkrijgbaar). Het lekkere 
ontbijt zorgt voor een verkwikkende start. Er is ook een klein 
binnenzwembad, voor de gewelfde muren werden eeuwenoude 
stenen gebruikt. Publieke parking naast het hotel (betalend).
Kamers: 53 kamers bijzonder warm aangekleed, met unieke deco-
ratie en eigen sfeer. Make-upspiegel, badjassen en vast tapijt. 
Comfort kamer (19 m², met balkon), superior kamer (23 m²) of 
een standaardkamer voor 1 persoon (15 m², met balkon).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderbedjes beschikbaar, geen kinderkortingen.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  2,50/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen).

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(01/04/20-31/03/21)

Verfijnd stadshotel in het historisch, 
cultureel en culinair hart van Lyon. De 
gesofisticeerde kamers werden indivi-
dueel ingericht, met veel aandacht 
voor kleur en stemming.

Lyon
Toegangspoort tot het zuiden en Franse hoofdstad van de 
gastronomie, van de 'bouchons' (typische eethuisjes voor 
streekgerechten) tot de tempels van culinaire verfijning.

De Auvergne
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Volop zon aan de rand van de oceaan
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Cognac
Saint Preuil (Cognac)

La Rochelle

De kust van de Vendée en de Charente beslaat meer dan 400 km. Lange 
zandstranden afgeboord met dennen wisselen af met woeste gebieden. 
Deze streek wordt beschermd door meerdere eilanden. De drie grootste 
zijn Noirmoutier, Ré en Oléron, stuk voor stuk kleine paradijsjes dankzij de 
schilderachtige omgeving en het bijzonder zachte klimaat. De gastronomie 
biedt hier een uitzonderlijke rijkdom: oesters, Cognac, geitenkaas, lam en 
escargots (slakken),...
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Frédéric

Ligging: fantastisch gelegen in de badplaats Sion sur l'Océan die deel uitmaakt 
van St-Hilaire de Riez, op een 50-tal m van de zee (baan oversteken). Héérlijk 
gewoon die geluiden van de zee en het geroep van de meeuwen... U geniet hier 
van een prachtige natuur, het strand en het fascinerende spel van de getijden... 
Sportieve mogelijkheden: wandelen in het uitgestrekt pijnboombos, langs het 
pad van de douaniers of de Corniche Vendéenne, talrijke fietsroutes, 2 golf-
circuits binnen een straal van 20 km, mogelijkheid tot vissen. Daarnaast kunnen 
we u volgende excursies aanraden: een boottochtje naar het kleine Ile de Yeu 
(vertrek vanuit St-Gilles-Croix-de-Vie), het schiereiland Ile de Noirmoutier dat 
een aantal kleine dorpjes met mooie, witte huizen telt, de badplaats Les Sables 
d'Olonne met de pittoreske wijk La Chaume,...
Transport: per auto: 750 km (Brussel), 445 km (Parijs), 950 km (Amsterdam). 
Treinstation St-Gilles-Croix-de-Vie op een kleine 4 km. Prijzen via uw reisagent 
of www.transeurope.com.
Faciliteiten: bij aankomst wordt u verwelkomd in de centrale hall van de villa, 
waar de originele vloer en tal van voorwerpen uit de jaren 30 meteen op vallen. 
Het ontbijtbuffet met o.m. zelfgemaakte confituur neemt u met zicht op zee. 
Oesterbar en zeevruchtenschotels (te reserveren). Gratis parkeergelegenheid 
voor en achter het hotel.
Kamers: 13  lieflijke kamers met respect voor de authenticiteit van de jaren 
30-stijl, maar met een hedendaagse toets. Eén- en tweepersoons kamers steeds 
met zeezicht. De tweepersoonskamers (25 m²) hebben steeds een tweeper-
soonsbed. De badkamers zijn in een leuke retrostijl, met douche. De drie-
persoonskamers hebben geen zeezicht, maar hebben i.p.v. een douche een 
charmante retrobadkuip op pootjes. Alle kamers beschikken over vast tapijt. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2  Kinderen t/m 9  jaar overnachten gratis op 
de kamer van de ouders (ontbijt niet inbegrepen, € 7/nacht, ter plaatse te 
betalen).
Bijzonderheden: 01/08/20-31/08/20: min. 4  nachten. 01/04/20-30/09/20: 
verblijfs  taks: €  0,85/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Huisdieren: 
€ 6/nacht.

In 1930 opende Frédéric Bertomé, de groot
oom van de huidige eigenares Mevrouw 
Menguy, dit karakterhotel op een mooie 
plek uitkijkend op zee. Vandaag is de villa 
volledig gerenoveerd en omgetoverd tot 
een charmant hotel met knappe decoratie 
van de hand van de heer Menguy. Een aan
genaam Logis de Francehotel.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
VDEV0002 N1

A 01/04-31/03 70 110 28

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis of 7 nachten betalen + 3 nachten gratis 
(01/04/20-31/07/20, 01/09/20-31/03/21)

GRATIS

StHilaire de Riez
Een relatief kleine bad
plaats gelegen aan het 
begin van de Corniche 
Vendéenne, de enige 
klif van deze kust, waar 
de fijnzandstranden 
even ver an de ren in rotsformaties. Het 
plaatsje ligt vrijwel recht tegenover het 
Ile de Yeu, waar u heerlijke wandelingen 
of fietstochten kan maken volgens uitge
stippelde routes  zeker doen!
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Domaine de Brandois

Ligging: op een groen domein van 22 ha, op slechts 25 km van de badplaats 
Les Sables d'Olonne, verwelkomt het Domaine de Brandois zijn gasten in een 
oase van rust. De paarden die in de weide grazen zorgen voor een idyllisch 
tafereeltje...
Transport: per auto: 805 km (Brussel), 470 km (Parijs), 1.000 km (Amsterdam). 
Treinstation Les Sables d'Olonne op 15  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: imposante inkomhal met de receptie, diverse zit hoekjes met 
Italiaans designmeubilair. Het gastronomisch restaurant is heel trendy met een 
mooie parketvloer - de tafels en stoelen zijn van Philippe Starck. Een groot 
terras biedt een oneindig zicht op het uitgestrekt domein. Buiten zwembad 
(6 x 12 m, verwarmd) met gratis ligstoelen, parasols en hand   doeken. Gratis 
mountain bikes volgens beschikbaarheid. Paardrijden betalend (initiatie, 
tochtjes, lessen). Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: 39 kamers met een schitterende designinrichting. 26 Kamers bevinden 
zich in het kasteel (22 m², max. 2 personen) en 13 kamers in de priorij op een 
50-tal m (27 m², max. 4 personen) (graag uw voorkeur opgeven). Naar keuze 
reserveren we voor u comfort kamers (douche) of mits toeslag superior kamers 
(bad of douche). Heel trendy open badkamer. Vast tapijt. Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik (comfort).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag (3  gangen, keuze-
menu). Alle maaltijden met bediening aan tafel.
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 2  kinderen van 3  t/m 
10 jaar op de kamer van de ouders (enkel in de priorij, zie prijstabel).
Bijzonderheden: het restaurant is gesloten op zondagavond en op feestdagen 
's avonds (uitgez. juli en augustus). Verblijfstaks: € 1,10/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Het hotel is gesloten 01/04/20-05/04/20.
Bonus: welkomstdrankje bij reservering in halfpension. Jonggehuwden en 
huwelijks verjaardagen: 1 fles lokale wijn.

Dit charmehotel bestaat uit een kas
teeltje uit 1868 en een priorij. Oude en 
hyper  moderne elementen werden gecom
bineerd  gedurfd, maar uiterst geslaagd. 
Ideaal om te onthaasten in een perfecte 
harmonie van natuur, architectuur en een 
sublieme gastronomische keuken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

2 persk.
superior

extra
bed 3/4

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VDEV0004 X0

A 06/04-10/04 67 121 77 32 kind 3 < 11 jaar 
incl. ontbijt 28
halfpension 
volwassene 40 
kind < 11 jaar 15

B 11/04-03/07 79 146 89 32
C 04/07-29/08 96 180 106 32
B 30/08-17/10 79 146 89 32
A 18/10-31/03 67 121 77 32

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (06/04/20-03/07/20, 30/08/20-

31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (04/07/20-29/08/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

De Vendée

GRATIS

La MotheAchard
Leuk, gezellig dorpje 
(2.200 inwo ners) met 
enkele win kels. Weke
lijkse markt op vrijdag. 
La MotheAchard is 
heel rustig gelegen in 
het achter land van de populaire badplaats 
Les Sables d'Olonne (op 15 km) en is 
een prima vertrekpunt om de kust en het 
binnen land van de Vendée te verkennen. 
Bezoek het themapark Puy du Fou en de 
eilanden Yeu en Noirmoitier.
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Relais de Saint Preuil

Ligging: de Relais de Saint Preuil is idyllisch gelegen te midden van de 'grande 
champagne' wijngaarden van de cognac. Gezien de AOC-bescherming (appel-
lation d'origine contrôlée) zijn de landschappen hier de voorbije 200 jaar niet 
meer gewijzigd. U verblijft er in een ware oase van rust met zacht golvende 
heuvels tussen de steden Cognac (23 km) en Angoulême (35 km).
Transport: per auto: 784 km (Brussel), 483 km (Parijs), 995 km (Amsterdam). TGV-
station Angoulême op 30 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: een postrelais uit de 17de eeuw werd deskundig gerestaureerd, 
met veel respect voor het origineel karakter van weleer. De receptie vindt u 
onder de toegangspoort die naar het binnenplein leidt. De sympathieke eige-
naars verzorgen een prima table d'hôte op basis van streekproducten die 
met veel zorg geselecteerd worden (richtprijs €  28, ter plaatse te betalen). 
Mogelijkheid tot een cognacworkshop met de eigenaar (2u30, € 45, ter plaatse 
te betalen). In de open tuin met prachtig uitzicht op de omringende wijngaar-
den ligt het verwarmd buitenzwembad (1 mei tot 30 september). Er is eveneens 
een poolhouse met fitnessruimte en sauna. Tennisplein en mogelijkheid tot 
fietsverhuur. Geen lift, de meeste kamers liggen op het gelijkvloers, er zijn wel 
veel trapjes en niveau verschillen.
Kamers: de kamers zijn comfortabel en met veel gevoel voor authenticiteit 
ingericht. De kwaliteitsvolle natuurlijke materialen zorgen voor een warme en 
cosy sfeer. Sommige kamers hebben een prachtig hemelbed, zonder kitscherig 
te zijn - heel geslaagd. Hier geen televisie op de kamer, wat de rustgevende 
sfeer bevordert. Wel is er een gemeenschappelijke living/leesruimte met televi-
sie voor wie daar nood aan heeft. Deluxe kamers of kamers met een hemelbed 
(30 m²) met bad en een aparte douche, badjassen en make-upspiegel.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 01/02/21-31/03/21.

Dit voormalig postrelais herbergt van
daag een sympathiek charmehotel, aan
gesloten bij het label Relais de Silence. 
De ligging tussen de wijngaarden biedt 
een mooi panorama op de zachtglooiende 
heuvels. Mme & Mr Montembault ontvan
gen u allerhartelijkst en geven u graag alle 
informatie over de regio, de streekgerech
ten en de cognacwijn.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

2 persk.
hemelbed

inclusief ontbijt
PCHV0011 N1

A 01/04-31/03 94 105
Pakketprijs per persoon Charming+ Verblijf in het land van Cognac en Pineau PCHVA011
B 01/04-31/03 264

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-

31/03/21) VERBLIJF IN 
HET LAND VAN 
COGNAC EN 
PINEAU
 ∙ 2 nachten in een kamer met hemelbed
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner
 ∙ 1x bezoek aan een grande maison de 
cognac met degustatie (Remy-Martin, 
Martell,...)

 ∙ bezoek aan een traditionele 
distilleerderij met degustatie

 ∙ ticket voor het Museum in Cognac 
(transfers niet inbegrepen)

GRATIS

voor

Saint Preuil
Saint Preuil is een 
erg landelijk gelegen 
gehuchtje, met amper 
300 inwoners, midden 
in de wijngaarden van 
de Grande Champagne 
in de Cognacstreek. Hier heerst een mild 
oceanisch klimaat. Het is deze regio die 
de beste kwaliteit van druiven levert voor 
het maken van de geestrijke cognac. 
Segonzac, hét centrum van de productie, 
ligt op 4 km.
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Chais Monnet

Ligging: midden in de stad, op exact dezelfde locatie waar in 1838 het vroegere 
cognacbedrijf JG Monnet & Co haar oorsprong vond. Het hotel werd onderge-
bracht in de voormalige opslagplaatsen waar de cognacvaten lagen te rijpen. 
De cognachuizen Martell en Rémy Martin liggen in een straal van 200 m. Het 
cognachuis Hennessey, aan de kaaien van de Charente, bevindt zich op 800 m.
Transport: per auto: 806 km (Brussel), 503 km (Parijs), 1.000 km (Amsterdam). 
Treinstation Cognac op 800 m. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de authenticiteit van de site staat hier centraal, maar dan wel 
gekoppeld aan een duidelijke zin voor creativiteit en moderniteit. Een bijzon-
der geslaagd geheel. Aan de receptie helpt men u graag verder met tips voor 
excursies (inclusief begeleide bezoeken aan de cognachuizen). Le 1838 is een 
knusse jazzbar (in de voormalige tonnenmakerij) en in Angélique Café kan u 
terecht voor een afternoon tea met vers Frans gebak. Sigarenlounge. Er zijn 
2 restaurants: Les Foudres (gastronomisch) en La Distillerie (brasserie waar u 
ook het ontbijt neemt). In de spa, met o.m. binnenzwembad, sauna, hamam en 
bubbelbad, zijn de behandelingen en verzorgingen van uitstekende kwaliteit. 
Gratis parking met valet service.
Kamers: de 92 ruime kamers en suites zijn ondergebracht in twee evenwijdig 
lopende hoofdgebouwen. Ze zijn een toonbeeld van klassiek Franse verfijning, 
met nobele materialen en alle eigentijds comfort. Naar keuze: deluxe kamer (28-
38 m², max. 2 personen), premier kamer (39-47 m², max. 2 personen) of junior 
suite (49-62 m², max. 3 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag in de brasserie 
(uitgez. 11/04-13/04, 24/12-25/12, 31/12, 14/02/21).
Kinderen: enkel in de junior suites: 1 kind t/m 11 jaar overnacht gratis in de 
junior suite van de ouders (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: bij min. 2 nachten: 2  kinderen t/m 11  jaar in een aparte 
kamer genieten elk 50% korting (niet cumuleerbaar met Uw voordeel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  3/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 25/nacht.
Bonus: jonggehuwden: fles champagne en upgrade volgens beschikbaarheid.

Een nieuw vijfsterrenhotel (opening okto
ber 2018) dat zijn gelijke niet kent in Cognac 
en omgeving. U treft er een wonder mooie 
samensmelting van historisch erfgoed, 
raffinement en hedendaagse luxe. Vlak bij 
de historische binnen stad en de mooiste 
cognachuizen, beleeft u hier ongetwijfeld 
onvergetelijke momenten.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

2 persk.
premier

junior suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PCHV0013 X0

A 01/04-09/04, 13/04-01/07 165 206 267 halfpension 50
extra bed (3de volwassene) in 
een junior suite 100

B 10/04-12/04, 14/07-24/08 190 231 288
C 02/07-13/07, 25/08-29/08 175 216 274
A 30/08-31/10, 24/12-25/12 165 206 267
D 01/11-23/12 154 195 257
C 26/12-29/12 175 216 274
B 30/12-31/12 190 231 288
A 01/01-31/03 165 206 267

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)

De Charente

GRATIS

Cognac
Deze stad aan de 
Charenterivier is vooral 
gekend omwille van de 
gelijknamige, gedistil
leerde drank. Het cog
nacthema is dan ook 
overal in de stad en omgeving terug te vin
den. U kan er talrijke cognachuizen bezoe
ken, zoals die van Martell en Hennessey. 
Het is ook de geboortestad van koning 
Frans I. Zijn symbool, de salamander, 
vindt u op talloze gebouwen terug.
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La Marée

Ligging: Rivedoux-Plage is het eerste dorp dat u tegenkomt op het eiland, 
na dat u de brug hebt overgestoken die het vasteland met het mooie Ile de Ré 
verbindt. Het is een rustig en familiaal aandoend dorp. Het hotel ligt tegen-
over de kleine pier en het haventje, op 200 m van het centrum. Rivedoux heeft 
2 zandstranden: het dichtste strand ligt op minder dan 100 m, het uitgestrekte 
strand van Sablanceaux bevindt zich op 750 m (kitesurfen). Het Ile de Ré is een 
fietseiland bij uitstek met meer dan 100 km vlakke fietspaden.
Transport: per auto: 780 km (Brussel), 482 km (Parijs), 982 km (Amsterdam). 
Trein- en TGV-station La Rochelle op 18 km. Luchthaven La Rochelle op 7 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotelgebouw weerspiegelt de typische decoratie van de hui-
zen op het Ile de Ré. Er is overal veel natuurlijk licht, gebeitst hout, witte 
eik,... De kleuren beige en taupe werden heel harmonieus gecombineerd. Het 
partner restau rant 'le M' garandeert culinair genot. De chef Florent Chagnolaud 
stelt een gevarieerde kaart voor, gebaseerd op het concept 'terre et mer'. U kan 
er ook 's middags terecht voor een snelle lunch. In het salon met bibliotheek, 
op het terras of in de kleine binnentuin kan u aangenaam verpozen. Het ver-
warmd overdekt zwem bad en de spa zijn het hele jaar geopend. Massages en 
verzorgingen zijn op aanvraag (betalend). Parking (vanaf € 10/24 uur).
Kamers: een totaal van 26 kamers (12-21 m²) die uitkijken op de oceaan of 
op de tuin met zwembad. De gezellige inrichting gebeurde met veel aan dacht 
voor detail en biedt u alle hedendaags comfort. Zo beschikt u over een make-
upspiegel, een iPod docking station en een oplader voor iPad en iPod. We 
reserveren voor u de superior kamers (max. 3 personen) of de duplex kamers 
(max. 3 personen, minibar).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,05/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Kleine huisdieren toegelaten: € 15/nacht.

Charme en verleiding zijn troef op het 
authen tieke en gezellige eiland Ile de Ré. 
U geniet er van mooie stranden aan de 
Atlantische Oceaan. Het hotel ligt vlak  bij 
het haventje van RivedouxPlage en biedt 
alle comfort en faciliteiten voor een zorge
loze vakantie met typische eiland sfeer, 
weg van de drukte van het vasteland.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

2 persk.
duplex

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VDEV0005 N1

A 01/04-03/04, 05/10-31/03 87 120 43 halfpension 
volwassene 38 
kind < 12 jaar 20

B 04/04-30/04, 03/05-07/05 102 135 43
C 01/05-02/05, 08/05-09/05 123 164 43
B 10/05-20/05, 24/05-29/05 102 135 43
C 21/05-23/05, 30/05-31/05 123 164 43
B 01/06-26/06 102 135 43
C 27/06-09/07, 24/08-04/10 123 164 43
D 10/07-23/08 158 190 43

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-26/06/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (06/09/20-04/10/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (27/06/20-09/07/20, 25/08/20-

05/09/20)
(ontbijt niet inbegrepen voor de gratis nacht)

GRATIS

Ile de Ré (RivedouxPlage)
Het charmante eiland 
Ile de Ré, op 10 km van 
La Rochelle, telt 10 dor
pen en bereikt u via 
een indrukwekkende 
brug. RivedouxPlage is 
een van die typische dorpjes. Uitgestrekte 
stran den, fietspaden, oesterbanken tot 
zover het oog reikt, een uitstekende gas
tronomie,... Bezoek zeker de Phare des 
Baleines op 30 km aan de andere kant van 
het eiland en een van de kunstmarkten.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 De Charente-Maritime

Masq

Prijs per persoon per nacht
2 persk.
design

1 persk.
design

A 01/04-31/03 prijzen op aanvraag

Ligging: prima ligging, op 10  minuutjes wandelen van het 
strand en het mooie historische centrum van La Rochelle. De 
schilderachtige oude haven bevindt zich op 750 m. Het station 
ligt op 300 m, het Aquarium op 550 m en de Tour Saint-Nicolas 
op 750 m.
Transport: per auto: 775 km (Brussel), 471 km (Parijs), 971 km 
(Amsterdam). Trein- en TGV-station La Rochelle op 300  m. 
Luchthaven La Rochelle op 8 km.
Faciliteiten: dit hotel heeft een uitgesproken hedendaags 
karakter en valt meteen op in het straatbeeld. Deze lijn wordt 
ook verdergezet in het interieur: een helder design met frisse 
kleuraccenten. Er is een lichtrijke lobby met aansluitend de 
lounge en bar. Aan de bar is een beperkte, maar kwaliteits-
volle bistro kaart beschikbaar. U kan de gerechten ook via 
roomservice bestellen. Er is een afgesloten privéparking (vanaf 
€ 10/24 uur, enkel mits reservering).
Kamers: het hotel telt 76 kamers die eigentijds en subtiel chic 
werden ingericht. U geniet er van een doordacht interieur 
met trendy accessoires. Design kamers (21 m², iPod docking 
station). Communicerende kamers en kamer voor rolstoel-
gebruikers op aanvraag.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  2,47/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen).

Prijzen op aanvraag: bij het drukken van de brochure waren de tarieven vanaf 01/04/20 
niet beschikbaar. Contacteer uw reisagent of www.transeurope.com

Een aantrekkelijk designhotel in een 
dynamische havenstad. Het strand, 
de haven en het lieflijke oude centrum 
liggen op wandelafstand. Modern 
comfort, uitgebreid ontbijt.

La Rochelle
Bruisende havenstad waar u het hele jaar door van een 
mild klimaat geniet. La Rochelle combineert zijn maritieme 
geschiedenis met een moderne sfeer en talrijke evenementen.



Dordogne
Geschiedenis, cultuur, natuur  
en gastronomie
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Sarlat-la-Canéda
Monestier

Saint Beauzeil 

97a

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 96

94

95a

Een uitzonderlijk mooie streek met een belangrijk (pre)historisch verleden: een 
half miljoen jaar geleden vestigde de prehistorische mens zich hier in de grotten en 
tekende er afbeeldingen van wilde dieren op de wanden. Het prachtig natuurschoon 
van de Périgord en de Quercy zal iedereen weten te bekoren en de schitterende 
vallei van de Vézère prijkt op de lijst van het Unesco-Werelderfgoed. Meerdere 
dorpen zijn uitgeroepen tot een van de 144 ‘plus beaux villages de France’. En op 
gastronomisch vlak is deze regio een hoogvlieger: foie gras, overheerlijke truffels,...
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Relais des Vigiers

Ligging: vredig, te midden van een golfterrein. De mooie omgeving met 
uitgestrekte wijngaarden zal ook niet-golfers bekoren.
Transport: per auto: 927 km (Brussel), 624 km (Parijs), 1.124 km (Amsterdam). 
Luchthaven Bergerac op 25 km, Bordeaux op 93 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: de receptie bevindt zich in het Château des Vigiers, een ander 
4 sterrenhotel op het domein. Van daaruit wordt u naar de Relais begeleid. 
Bar. Brasserie Le Chai serveert regionale specialiteiten en lichte lunches op het 
terras of bij de open haard. In restaurant Les Fresques staan gastronomische 
lokale gerechten op de kaart (1 Michelinster). De wijnkelder en -shop bieden 
regionale wijnen aan. Verwarmd openluchtzwembad (mei-september), fitness, 
sauna in de relais, tennis, darts, minivoetbal, badminton, tafeltennis. In de 
Spa by Sothys geniet u van schoonheidsbehandelingen (betalend) of kunt u 
voor € 15 gedurende 2 uur volledig ontspannen in de sauna, het bubbelbad en 
de hydrotherapiezone. Verhuur van fietsen (op voorhand te reserveren).
Kamers: de 40  kamers doen denken aan traditionele landhuizen dankzij de 
raamluiken, het discrete ruitjesmotief en de terracottavloer. Het uitzicht op het 
golfterrein en de wijngaarden is subliem. We reser ve ren superior kamers (36 m², 
max. 2 personen) of familiekamers (40 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
vast menu) in de brasserie.
Kinderen: kinderbedje: €  10/nacht (ter plaatste te betalen). Enkel in de 
familie kamers: 2 kinderen t/m 16 jaar overnachten gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,10/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Gesloten vanaf 01/11/20. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: min. € 50/per-
soon tot 10 dagen voor afreis.

Charmant hotel in de historische setting 
van een authentiek kasteel domein. De 
2 restaurants zijn van voortreffelijke kwali
teit. Laat de rust u hier overvallen...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

2 persk.
familie

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
DORV0012 X0

A 01/04-31/10 90 154 122 halfpension 39
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten & Lekkernijen DORVP112
B 05/04-31/10 571 770 667

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 28/02/20) (inclusief 

onbijt) GENIETEN & 
LEKKERNIJEN
 ∙ 3 nachten
 ∙ 3x ontbijtbuffet
 ∙ 2x 3 gangendiner in Brasserie Le Chai
 ∙ 1x 3 gangendiner in 
restaurant Les Fresques

 ∙ golf of schoonheidsverzorging 
(30 min.)

 ∙ 2 uur gratis toegang tot 
de Spa Chateau 
(zwembad, bubbelbad, sauna)

 ∙ gratis toegang tot sauna, fitness en 
buitenzwembad van 15/05-15/09

GRATIS

vanaf

Monestier
Tussen Bordeaux en 
Bergerac, in de 'Paarse 
Périgord'. De streek 
dankt zijn naam aan de 
vele blauwe wijngaar
den. Naast de talrijke 
historische sites, geniet u hier vooral van 
de rust.

su
pe
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r 
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Château de l'Hoste

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior sky 

window
2 persk.
superior

inclusief ontbijt
PYRV0014 X1

A 22/04-31/05 70 90 100
B 01/06-15/09 80 105 115
A 16/09-16/10 70 90 100

Ligging: via een onverharde weg komt u bij het kasteeltje, 
omgeven door een park van 4 ha met eeuwen oude bomen. De 
beboste valleien van de Lot zijn een mooie uitstap.
Transport: per auto: 934 km (Brussel), 632 km (Parijs), 1.132 km 
(Amsterdam). TGV-station en regionale luchthaven Agen op 
35 km.
Faciliteiten: centrale traphal met een indrukwekkende hou-
ten trap, salon, bar, bibliotheekhoekje en restaurant met 
open haard. Ontbijtbuffet met bioproducten uit de streek. 
Het gastronomisch restaurant brengt het beste van de lokale 
keuken met een innovatieve toets. Vers dagmenu in de bistro. 
Buitenzwembad in de tuin met gratis parasols en ligstoelen. 
Fietsen volgens beschikbaarheid, tafeltennis, jeu de boules, 
tennis op 10 km. Geen lift, men helpt u graag met uw bagage.
Kamers: rustgevende inrichting met veel zin voor detail. Classic 
kamer (15 m²), een superior sky window kamer onder het dak 
(18 m², airco) of een ruimere superior kamer (30 m², met aparte 
wc, badjassen, koffie- en theefaciliteiten en minibar).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 
1 kind van 2 t/m 12  jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 44/nacht.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  0,50/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Het hotel is gesloten 01/04/20-21/04/20, 
17/10/20-31/03/21. Het restaurant is gesloten op maandag. Min. 
2 nachten.

De Dordogne

UW VOORDEEL
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (22/04/20-31/05/20, 

16/09/20-16/10/20)
• Reservering tot 90 dagen voor afreis: 4 nachten 

betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-15/09/20)
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Een juweeltje. De hartelijke ont vangst, 
het prima restaurant en de char man te 
kamers maken van dit hotel een 
uitverkoren adresje voor een rust
gevende vakantie in de Quercy Blanc.

Saint Beauzeil
Gehucht van 121 inwoners aan de rand van de Périgord Noir en 
de Quercy Blanc, een pittoreske, heuvelachtige streek, onge-
rept en doorspekt met charmante bastides. Rijke gastronomie.
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Les Glycines

Ligging: in het hart van de Périgord Noir, aan de oevers van de Vézère, in een 
indrukwekkend groen park. Hier is de natuur nooit veraf. Ook Eyzies zelf heeft 
veel te bieden. De geschiedenis van het dorp gaat terug tot de pre historie, 
waarvan de grotschilderingen getuige zijn. Deze zijn samen met het pre-
historisch museum een bezoek waard. Een uitstap naar de grotten van Lascaux 
(25 km) en Sarlat stad (21 km) met z'n authentieke karakter en middeleeuwse 
gevels is ook de moeite.
Transport: per auto: 848 km (Brussel), 543 km (Parijs), 1.055 km (Amsterdam). 
Luchthaven Périgueux op 42 km, Bordeaux op 189 km. Prijzen via uw reisagent 
of www.transeurope.com.
Faciliteiten: aan de receptie (9-23uur) wordt u vriendelijk onthaald. Langs het 
immense privépark wordt u naar uw kamer begeleid. De vele culinaire parels 
van de Périgord kan u proeven in de bistro of het gastronomische restaurant 
van het hotel. Het rijkelijke ontbijtbuffet wordt geserveerd in het restaurant 
of bij goed weer op het terras. Ontspannen kan in het openluchtzwembad of 
in de spa (€ 29/pers. voor een halve dag). Gratis fitness. Golfclub en paardrij-
mogelijkheden in de nabijheid. Gratis parking aan het hotel, waar u elektrische 
laadpunten (en een Teslalaadpunt) vindt.
Kamers: 25 smaakvol en luxueus ingerichte kamers met zachte kleuren. Het 
landelijk-chique interieur in combinatie met de moderne toetsen zorgt voor een 
gezellige, huiselijke sfeer. We reserveren voor u een classic kamer (14-16 m², 
max. 2 personen), charmekamer (+/- 25 m², max. 2 personen), junior suite 
(40-45 m², max. 3 personen) of eco lodge (40 m², max. 3 personen). De luxueuze 
eco lodges bevinden zich in het moderne houten bijgebouw naast het hotel en 
beschikken over een privéterras met zicht op het park.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Mogelijkheid tot halfpension ter plaatse 
(vanaf € 50/volwassene 3 gangen, € 20/kind t/m 10 jaar kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: 03/03/20-19/04/20, 02/11/20-01/03/21: het hotel is gesloten 
van zondag t/m dinsdag, checkout mogelijk op zondagmorgen. 15/11/20-
27/11/20: het hotel is gesloten. Verblijfstaks: € 1,45/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Huisdieren gratis toegelaten.

In dit 19deeeuws postgebouw is een vier
sterrenhotel gevestigd dat pas volledig 
gerenoveerd is. Het ligt in een prachtig pri
vépark van 25 km² en de Vézère is dichtbij. 
In het gastronomische restaurant laat u 
zich verwennen door de chef en eigenaar, 
Pascal Lombard, die heerlijke gerechten 
met lokale en eigen producten serveert. U 
krijgt een vijfsterrenservice.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
charme

junior 
suite 

2 pers.

eco 
lodge 
2 pers.

inclusief ontbijt
DORV0015 X0

A 03/03-19/04 woensdag/zaterdag 89 109 143 178
B 20/04-14/06 94 114 148 188
C 15/06-13/09 99 118 153 197
B 14/09-01/11 94 114 148 188
A 02/11-01/03 woensdag/zaterdag 89 109 143 178

UW VOORDEEL
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (04/04/20-30/06/20, 01/09/20-10/11/20).

GRATIS
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Les EyziesdeTayracSireuil
De geschiedenis van 
Les EyziesdeTayac
Sireuil gaat 10.000 ja
ren terug. In de grot 
Les Camborelles zijn 
rots tekeningen te be
zichtigen (toegang max. 40 pers./dag). 
Het Musée National de Préhistoire is ook 
een bezoek waard. Voor natuurliefheb
bers leent het dal van de Vézère zich per
fect voor een wandeling, kayaktocht of 
picknick.
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La Hoirie

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
superior
tradition

2 persk.
premium 

contemporaine
extra
bed 3

inclusief ontbijt
DORV0013 X0

A 03/04-30/04, 21/10-15/11 68 78 49
B 01/05-09/07, 21/09-20/10 75 83 49
C 10/07-20/09 84 93 49

Ligging: ten zuiden van de stad, in een bijzonder rustige 
omgeving, omringd door een uitgestrekt groen park (7.000 m²). 
De historische binnenstad van Sarlat ligt op 3,5 km. Het hotel 
is erg vlot bereikbaar, een absolute troef tijdens de drukke 
zomermaanden.
Transport: per auto: 838  km (Brussel), 525  km (Parijs), 
1.033 km (Amsterdam). Treinstation Sarlat-la-Canéda op 1,8 km. 
Luchthaven Périgueux op 83 km, Toulouse op 197 km.
Faciliteiten: dit voormalig jachtpaviljoen, waarvan sommige 
delen dateren uit de 13e eeuw, heeft niets van zijn charme 
verloren. De receptie bevindt zich in het nieuwe Héritage pavil-
joen (geopend juli 2018). In het historische hoofdgebouw is 
het restaurant (met lokale keuken) ondergebracht. Tijdens de 
zomer kan u ook dineren op de open binnenplaats of in de 
mooie veranda, heel gezellig. Verder is er ook een fraai buiten-
zwembad. Lift in het Héritage paviljoen.
Kamers: 16 kamers (gerenoveerd in 2016) in het bijgebouw (in 
dezelfde stijl als het hoofdgebouw) en 26 fonkelnieuwe kamers 
in het Héritage paviljoen. We reserveren voor u een superior 
tradition kamer (25 m², max. 2 personen) of een nieuwe pre-
mium contemporaine kamer (25 m², hedendaagse inrichting, 
max. 3 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag per dag van € 39 (volwassene) of € 30 (t/m 11 jaar) (3 gan-
gen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 11 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 44/nacht.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1,50/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Huisdieren: € 9/nacht. Het hotel is geslo-
ten vanaf 16/11/20.

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-

15/11/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-

30/04/20, 15/10/20-31/10/20)
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Authentiek, charmant domein met 
3 paviljoenen midden in het groen en 
toch dicht bij het centrum van Sarlat. 
Hier apprecieert u de rust en het ele
gante comfort van de kamers.

SarlatlaCanéda
Een kunststad hartje Périgord Noir, tus sen de vallei van de 
Dordogne en die van de Vézère, met een architecturaal erf-
goed van uit zonder lijke waarde. Bezoek zeker de abdij kerk.

De Dordogne



Aquitaine 
Pays Basque
Bordeaux, stranden, wijngaarden en de zon
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Aquitaine 
Pays Basque
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De Aquitaine strekt zich uit tussen het blauw van de zee en het groen 
van het achterland. Deze streek is zeer gevarieerd en wordt doorkruist 
door het grootste estuarium van Europa. U vindt er de hoogste duinen 
van het continent, afgezoomd door de langste fijnzandstranden ter 
wereld. Surfers halen hier hun hart op in de krachtige, hoge golven. Op 
gastronomisch vlak vermelden we de Gironde, bekend om zijn vermaarde 
rode en witte wijnen en de foie gras uit de Landes. En Bordeaux is niet 
alleen wereldberoemd voor zijn topwijnen, het is ook een stad van kunst 
en geschiedenis, en een hippe metropool.
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Château Cordeillan-Bages

Ligging: heel rustig, aan de rand van het dorp, omgeven door schitterende 
wijngaarden. Het hotel annex wijndomein heeft een eigen, kleine wijnproduc-
tie. Op 500 m van het hotel treft u het degustatiecentrum van het wijnhuis 
Lynch-Bages, een totaalervaring op het vlak van wijn. U kan er wijn degusteren 
en deelnemen aan een rondleiding op het domein. Er is ook een jaarlijkse 
tentoonstelling van hedendaagse kunst te bewonderen. De uitgestrekte zand-
stranden van de Atlantische kust bevinden zich op een halfuur rijden. De stad 
Bordeaux, met zijn gloednieuwe Cité du Vin, ligt op 52 km.
Transport: per auto: 868 km (Brussel), 565 km (Parijs), 1.063 km (Amsterdam). 
Treinstation Pauillac op 2  km, TGV-station Bordeaux Saint-Jean op 54  km. 
Luchthaven Bordeaux op 52 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel werd ondergebracht in een voormalig landhuis uit de 
17de eeuw. Het straalt nog steeds de klasse van weleer uit. Binnenin werd een 
harmonieus evenwicht tussen klassiek en hedendaags tot stand gebracht, erg 
geslaagd. Aan de stijlvolle receptie vallen de grote, eigentijdse kunstwerken 
onmiddellijk op. Ze sieren ook de muren van de daarnaast gelegen salons. In 
het gastronomisch restaurant, onder leiding van chef Julien Lefebvre, proeft 
u het allerbeste uit de lokale keuken. Het werd in 2019 met een Michelinster 
bekroond. Ook in de bistrot proeft u van heerlijke gerechten. De wijnkelder her-
bergt een prachtige selectie topwijnen. Het verwarmde buitenzwembad brengt 
welgekomen verkoeling in de zomer. Sauna.
Kamers: een totaal van 28 kamers en suites die stuk voor stuk elegant, smaak-
vol en lumineus zijn. We reserveren voor u naar keuze een classic kamer (25 m², 
met zicht op de omgeving, gerenoveerd in 2019), een superior kamer met terras 
op de binnenplaats (29 m²) of een premium kamer (29 m², met zicht op tuin, 
eigentijds interieure) of een junior suite (45 m², met zicht op de tuin). Alle 
kamers voor max. 3 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: verminderde prijs voor 1 kind t/m 11 jaar op de kamer van de ouders 
(zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 2,20/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Het hotel is gesloten vanaf 16/10/20.

Dit superbe 17de-eeuwse landgoed kiest u 
voor zijn rust en sereniteit. Het is nauw ver-
bonden met de omliggende wijngaarden 
(het produceert een eigen appellation) 
en het wijnbelevingscentrum van Château 
Lynch-Bages. Het excellente restaurant 
(met 1 Michelinster) zorgt voor een buiten-
gewone gastronomische ervaring.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

met terras
2 persk.
premium

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PBSV0034 X0

A 15/03-30/04 127 152 167 192 kind < 12 jaar 
incl. ontbijt 45
extra bed 
(3de volwassene) 60

B 01/05-15/10 167 207 237 277

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 15/04/20)

Pauillac
Pauillac ligt in het hart 
van de Médoc, aan de 
oevers van de Gironde-
monding en wordt om-
ringd door tal rijke wijn-
gaarden. Dit plaatsje 
staat vooral bekend om zijn prestigieuze 
wijnappellatie. Het telt niet minder dan 
37 wijnhuizen, waaronder 18 Grands Crus 
Classés 1855. In de chateaus kan u wijn 
proeven en kopen. Pauillac is ook gekend 
voor zijn lekker lamsvlees.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Best Western Plus Bordeaux Bayonne 
Etche-Ona

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

club
1 persk.

club
2 persk.
deluxe

inclusief ontbijt
PBSV0027 N1

A 01/04-10/07 150 245 168
B 11/07-31/08 132 225 144
A 01/09-16/10 150 245 168
B 17/10-08/11 132 225 144
A 09/11-31/12 150 245 168
B 01/01-31/03 132 225 144

Ligging: centraal in de stad, in de statige Cours de l'Intendance, 
het verkeersvrije winkelhart van Bordeaux. Naast de talloze win-
kels, restaurants en bars vindt u meerdere bezienswaardigheden 
binnen een straal van 800 m: het Grand Théâtre, het Stadhuis, 
het Musée des Beaux-Arts en de Place des Grands Hommes. De 
kilometerslange kaaien aan de rivier bieden mooie panorama's. 
In 5  minuten wandelt u naar de Dienst voor Toerisme, het 
vertrek punt voor excursies naar de wereldvermaarde wijngaar-
den (Saint-Emilion, Médoc, Entre Deux Mers,...) en de kust. De 
Atlantische kust met zijn gezellige badplaatsen en typische vis-
restaurantjes ligt op een uurtje rijden. Tramhalte aan het hotel.
Transport: per auto: 895  km (Brussel), 582  km (Parijs), 
1.081 km (Amsterdam). TGV-station Bordeaux op 4 km, lucht-
haven op 11 km.
Faciliteiten: het hotel werd volledig gerenoveerd in 
2016 en bestaat uit twee delen: Le Bayonne en L'Etche-Ona. 
24 Uursreceptie. Er is een bar voor een drankje in een gezellige 
sfeer. U begint de dag met een uitgebreid ontbijt. Publieke 
parking Place des Grands Hommes op 200  m (uitgang rue 
Voltaire, betalend).
Kamers: de 61 geluiddichte kamers zijn ingericht in een heden-
daagse stijl met een historische toets (max. 2 personen). Naar 
keuze: club kamers (15-20 m²) of ruimere deluxe kamers (22-
24 m², met Nespressotoestel).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 29/nacht.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen).

De Aquitaine

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(01/04/20-31/03/21)

U logeert in een knap gerestyled hotel 
dat prima is uitgerust. De ligging in 
het verkeersvrije hart van de stad 
dompelt u meteen onder in de leven-
dige sfeer van Bordeaux.

Bordeaux
Deze prachtige wereldhoofdstad van de wijn slaagde erin om 
naadloos de overgang naar de 21ste eeuw te maken én ander-
zijds zijn historisch patrimonium te bewaren.
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Villa Catarie

Ligging: het hotel bevindt zich in het centrum van het dorp, maar geniet een 
rustige locatie, op een steenworp van het strand. Op minder dan 500 m kan u 
lange wandelingen maken langs het strand, de kliffen en tussen het groen. 
Het mooie gebouw in traditioneel Baskische stijl is omringd door grote villa's 
en kleine, witte huisjes met veelkleurig houtwerk. Te bezoeken in de omge-
ving: Biarritz, hoofdstad van het surfen en badplaats met internationale allure. 
Napoleon III en vele Europese gekroonde hoofden verbleven er en maakten 
Biarritz beroemd. Schitterende kastelen en herenhuizen, prachtige residenties, 
parken met majestueuze lanen en domeinen met uitzicht op de oceaan getui-
gen van een glorieus verleden. Sacha Guitry zei over Biarritz: 'als men twijfelt 
tussen twee badplaatsen, is Biarritz er altijd één van'. De charmante badplaats 
Saint-Jean de Luz ligt op 5 km, de Spaanse grens op 18 km.
Transport: per auto: 1.093 km (Brussel), 780 km (Parijs), 1.288 km (Amsterdam). 
TGV-station en luchthaven Biarritz op 8  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: deze zeer mooie villa bezit een receptie met een verleidelijk salon 
in een cosy stijl en een lieflijke ontbijtruimte met terras. Op het schaduw-
rijk tuinterras met teakmeubilair is het heerlijk vertoeven onder de platanen. 
Restaurant Le Guetaria op 100 m. Openluchtzwembad. Tennis op 400 m.
Kamers: 16  karakteristieke en poëtische kamers van verschillende grootte, 
romantisch en uniek gedecoreerd met kostbare stoffen, zithoek, parket en ele-
gante meubelen. We reserveren voor u een superior kamer met zicht op het 
dorp (30 m², badjassen, balkon volgens beschikbaarheid). Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: huisdieren: € 10/nacht. Verblijfstaks: € 1,45/persoon/nacht 
(ter plaatse te betalen). Het hotel is gesloten vanaf 01/11/20. 14/07/20-
06/09/20: min. 7 nachten.
Bonus: fles champagne voor jonggehuwden.

Een fraaie verblijfplaats in een charmante 
villa uit de 18de eeuw, met veel zorg gede-
coreerd: harmonieuze tinten, mooie stof-
fen en oude voorwerpen scheppen een 
huiselijke sfeer en een stijlvol karakter. 
Reserveer vooral tijdig, gezien de klein-
schaligheid én de prima reputatie van dit 
hotel. Typisch Baskische architectuur.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PBSV0002 X0

A 01/03-31/03 65 42 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 34B 01/04-28/05 85 42

C 29/05-13/07 100 42
D 14/07-06/09 133 42
B 07/09-30/09 85 42
A 01/10-31/10 65 42

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/03/20-30/04/20, 01/10/20-31/10/20)

GRATIS

Guéthary
Volop in het groen, 
tussen de oceaan en 
de laatste uitlopers 
van de Pyreneeën, ligt 
het mooie, Baskische 
dorp Guéthary met zijn 
kleine haven en gezellig centraal plein. 
Typisch zijn het pelotespel, het gezang, 
de dansen en traditionele feesten die het 
hele jaar door dit grote dorp opvrolijken. 
Het is er heerlijk kuieren en genieten in de 
schaduw van de platanen.
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Argi-Eder

Ligging: het hotel bevindt zich op 300 m van het centrum en is gelegen in de 
hoogte, omringd door een grote tuin. Bezoek zeker Saint-Jean Pied de Port in 
de omgeving, hoofdstad van de Basse Navarre en stopplaats op de route naar 
Santiago de Compostela. De stad won aan belang door de toevloed van pelgrims 
die er uitrustten alvorens de bergen over te trekken.
Transport: per auto: 1.103 km (Brussel), 790 km (Parijs), 1.298 km (Amsterdam). 
TGV-station Biarritz op 28 km. Luchthaven Biarritz op 27 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: er is een ruim salon, een intieme bar en een restaurant met crea-
tieve keuken op basis van streekproducten, dat al 30 jaar faam geniet. Probeer 
eens de 'lotte rôtie à la crème de Chipirons'. U wordt er verwelkomd door de 
familie Dottax in een rustiek en elegant kader met airconditioning, of op het 
terras, aan het zwembad. De wijnkelder telt 4.500 flessen van hoge kwaliteit, 
waaronder echte pareltjes zoals bijvoorbeeld een Château Ausone 1849 en een 
Château Haut-Brion 1924... Uitgestrekte tuin met groot openluchtzwembad en 
1 tennisplein (gratis). De 1ste verdieping aan de voorzijde van het hotel is de 
gelijkvloerse verdieping aan de achterzijde van het hotel.
Kamers: de 26 kamers zijn bijzonder smaakvol ingericht. Ze geven uit op de tuin 
en beschikken over een balkon of terras en vast tapijt of parket. Naar keuze: 
tradition kamers (18-24 m²) of de zeer ruime privilège kamers (35-48 m², met 
salon). Tweepersoons kamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,10/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Het hotel is gesloten 01/04/20-08/04/20 en vanaf 01/11/20. Het restaurant is 
gesloten op woensdag (uitgez. juli en augustus).
Bonus: welkomstcocktail voor jonggehuwden.

U logeert hier in een oase van rust in een 
typisch dorp van Frans Baskenland. Hotel 
Argi-Eder, wat 'Belle Lumière' be tekent, 
ligt in een schitterend park dat uit nodigt 
tot verpozen. Het hotel wordt al decen nia 
lang van vader op zoon gerund door de-
zelfde familie: een garantie voor kwaliteit.

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk. 1 persk.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PBSV0003 N1

tradition kamers halfpension volwassene 34
A 09/04-30/04, 01/10-31/10 64 115
B 01/05-30/06 75 136
C 01/07-30/09 85 156

privilege kamers
D 09/04-30/04, 01/10-31/10 90 164
E 01/05-30/06 100 186
F 01/07-30/09 110 207

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering voor 01/04/20, 

niet geldig voor verblijven 01/07/20-31/08/20) (cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/04/20, 

01/10/20-31/10/20)
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-02/07/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt)

Baskenland

GRATIS

Aïnhoa
Een van de mooiste 
dor pen van Frankrijk, 
in Baskenland, streek 
van herders en vis sers 
met typische vakwerk-
huizen, een oude was-
plaats waar Napoleon III ooit halt hield, 
een klokkentoren op 5 niveaus, een kerk 
uit de 14de eeuw,... Vanaf de Place du 
Fronton loopt een kruisweg naar een hoog-
gelegen kapel, gewijd aan de maagd van 
Aïnhoa.

pr
iv

ile
ge

 k
am

er



www.transeurope.com104

 € 50,
40* 

HHHH

P FR
EE

Radisson Blu Hotel Biarritz

Ligging: in het hart van de stad en op 400 m van het strand (waarvan 250 m 
trappen). Kuier langs de dijk van de Grande Plage, bezoek het Museum van de 
Zee en de Cité de l'Océan. Prima shoppingmogelijkheden. Op 8 km ligt Bayonne 
met goed bewaard historisch centrum, op 15 km het voormalige piratenstadje 
Saint-Jean-de-Luz.
Transport: per auto: 1.086 km (Brussel), 783 km (Parijs), 1.283 km (Amsterdam). 
Treinstation en luchthaven Biarritz beide op 3 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: grote lobby en receptie waar u gastvrij wordt verwelkomd. Op 
de dakverdieping vindt u het buitenzwembad (15 x 5 m, gratis handdoeken), 
het Transat restaurant en de Transat Sky Bar; lunch/diner mogelijk van april 
tot oktober. In het Onyx restaurant neemt u het ontbijt het hele jaar door 
en lunch/diner van november tot maart. Onyx Bar. Spa Thalgo met sauna, 
hamam en behandelingen betalend. Ondergrondse parking met valetservice 
(€ 20 (01/04-31/05, 01/10-31/03) € 30 (01/06-30/09)/24 uur).
Kamers: 150 ruime, moderne kamers met veel lichtinval. Standaard (25 m², max. 
2 volwassenen en 1 kind, enkel in de kamers met 1 groot bed, stadszicht) op 
het gelijkvloers, de 1e en 2e verdieping, superior kamers (25 m², max. 2 vol-
wassenen en 1 kind, stadszicht of zeezicht) op de 3e, 4e of 5e verdieping met 
gratis badjassen. Familiekamers (40 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen 
en 3 kinderen, stadszicht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief  ontbijt), verminderde prijs voor 1  kind van 6  t/m 
11 jaar (zie prijstabel). Familiekamers: dezelfde kortingen voor 3 kinderen.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 2,20/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Uitstekend gelegen in het centrum, maar 
in de hoogte met mooi panorama. Het Ra-
disson Blu Hotel Biarritz biedt een waaier 
aan faciliteiten en hoteldiensten op topni-
veau. De ideale combinatie van véél com-
fort, een mild klimaat, de nabij heid van 
het strand en het rijke culturele (nacht)
leven van Biarritz.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

2 persk.
familie

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PBSV0026 X0

A 01/04-10/04 89 139 99 102 kind 6 < 12 inclusief ontbijt 16
extra bed (3de volwassene) 
in een familiekamer 45

B 11/04-03/07 119 193 138 145
C 04/07-24/07 144 217 176 183
D 25/07-22/08 193 321 225 232
B 23/08-16/10 119 193 138 145
A 17/10-31/03 89 139 99 102

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 60 dagen voor afreis) 

(cumuleerbaar) (betaalbaar bij reservering, niet wijzigbaar, niet 
annuleerbaar)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/05/20, 17/10/20-30/12/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-30/07/20, 23/08/20-16/10/20)
(inclusief ontbijt)
(voordelen enkel geldig in een standaardkamer)

GRATIS

Biarritz
Sfeervolle badplaats in 
Frans Baskenland met 
internationale status, 
ontdekt door Victor 
Hugo in 1834 en al snel 
uitgegroeid tot een cen-
trum voor de Europese adel. Dit leverde 
haar de titel 'La Reine des plages et la 
plage des rois' op. Biarritz is omringd door 
rotsen en kliffen, waar de woeste golven 
op te pletter slaan - een surfersparadijs. 
Mooie stranden.
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Prijzen op aanvraag: bij het drukken van de brochure waren de tarieven vanaf 30/06/20 niet beschikbaar. 
Contacteer uw reisagent of www.transeurope.com

Hôtel du Palais

Ligging: schitterend gelegen, aan de Grande Plage aan de Atlantische Oceaan, 
in het hart van Frans Baskenland. Het centrum van Biarritz en het casino zijn 
vlakbij.
Transport: per auto: 1.086 km (Brussel), 783 km (Parijs), 1.283 km (Amsterdam). 
Treinstation op 3 km. Luchthaven Biarritz op 3 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel ondergaat een grondige renovatie en opent eind juni 
2020 opnieuw de deuren. U kan als een van de eerste het nieuwe decor van 
dit prachtige gebouw met de imposante lobby - een plaats voor gezellige ont-
moetingen - bewonderen, in Bar Impérial de lekkere cocktails proeven,... Le 
Salon Eugénie. Pitching en putting green. Het verwarmd buitenzwembad met 
zeewater is ideaal gelegen nabij de Grande Plage en lijkt wel een natuurlijke 
verlenging van de Atlantische Oceaan. Heel uitgebreide spa met magnifiek 
binnen zwembad.
Kamers: er worden 124  kamers en 30  suites aangeboden; de stijl is Second 
Empire. Naar keuze: kamers met zicht op Biarritz (27 m²) of met zicht op het 
zwembad en het strand (27 m²). Deluxe kamers (42 m²) en junior suites (50 m²) 
met zicht op Biarritz.
Maaltijden: la Rotonde is een somptueus restaurant met zicht op de oceaan, de 
Grande Plage en de vuurtoren. Villa Eugénie, met Michelinster, serveert een suc-
culente keuken met veel vis en streekproducten. Zomerrestaurant L'Hippocampe 
met prachtig zicht op Biarritz.

Hôtel du Palais is reeds meer dan een 
eeuw hét symbool van prestige in Biarritz. 
Deze residentie werd in 1854 door Napo-
leon III en Eugénie de Montijo gebouwd, 
en straalt vandaag nog steeds klasse uit. 
In het gastenboek prijken de namen van 
keizers, prinsen, kunstenaars en politici. 
Ontdek als een van de eerste het nieuwe 
decor van dit legendarische hotel.

A 01/04-31/03 prijzen op aanvraag

Prijs per persoon per nacht 2 persk.
zicht op
Biarritz

2 persk.
deluxe

2 persk.
zicht op het

zwembad/strand

junior
suite

2 pers.
inclusief ontbijt
PBSV0022 X0

Baskenland
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Biarritz
Sfeervolle badplaats in 
Frans Baskenland met 
internationale status, 
ontdekt door Victor 
Hugo in 1834 en al snel 
uitgegroeid tot een cen-
trum voor de Europese adel. Dit leverde 
haar de titel 'La Reine des plages et la 
plage des rois' op. Biarritz is omringd door 
rotsen en kliffen, waar de woeste golven 
op te pletter slaan - een surfersparadijs. 
Mooie stranden.



Occitanie
De grootste en meest diverse regio van Frankrijk
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Deze recente regio in het zuidwesten (door de samenvoeging van de Midi-Pyrénées en 
Languedoc-Roussillon) biedt een enorme verscheidenheid aan landschappen: van de 
Pyreneeën tot de vallei van de Dordogne, van Gascogne over de Gorges du Tarn via het 
Centraal Massief tot aan de Middellandse Zee. Met niet minder dan 220 km kustlijn, 
2 grote metropolen (Toulouse en Montpellier), 8 Unesco-Werelderfgoedsites, 2 berg-
ketens (de Pyreneeën en het Centraal Massief) en 4.500 historische monumenten is het 
toeristisch aanbod overweldigend. Niets dan klinkende namen: Rocamadour, de wijn-
gaarden van Cahors, het viaduct van Millau, het vestingstadje Montauban, het beroemde 
Canal du Midi, de kastelen van de Katharen, de vermaarde Pont du Gard, en kilometers 
fijnzandstrand onder 300 dagen mediterrane zon.



www.transeurope.com108

 € 51,
70* 

HHH

FR
EEP FR
EE

La Truite Dorée

Ligging: bevoorrechte ligging, vlak aan de oever van de Vers in de groene 
Lotvallei. Het typerende, karaktervol dorpje ligt midden in de natuur waar 
u heerlijke wandelingen kunt maken. Het wandelpad dat naar Santiago de 
Compostella leidt passeert hier niet voor niets. Vanuit het hotel wandelt u in 
5 minuten, over het bruggetje, naar de prachtige beek met pittoreske baaitjes 
waar het heerlijk verpozen is. Verfrissen kan in de rivier. Ook in de buurt is er 
heel wat te ontdekken. Zo ligt Cahors met zijn prachtig historisch centrum op 
slechts 15 km. Ook Rocamadour is zeker een bezoek waard en ligt op 47 km.
Transport: per auto: 874  km (Brussel), 571 (Parijs), 1.072 (Amsterdam). 
Treinstation Cahors op 14 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: aan de receptie wordt u met de glimlach geholpen. Gevarieerd 
ontbijtbuffet. Het restaurant van het hotel is een vaste waarde in de buurt. De 
heer des huizes, Patrick, bereidt er dagelijks de heerlijkste gerechten volgens 
de familierecepten van zijn groottante. Hier eet u (h)eerlijke gerechten, bereid 
met verse streekproducten en veel liefde. Bij mooi weer kan u op het terras zit-
ten. Ontspannen kan aan het buitenzwembad (april-oktober) met zicht op de 
kalk rotsen. Wilt u liever de actieve toer op, dan geniet u in de fitness van het 
fenomenaal uitzicht op de Vers of maakt u gebruik van de petanquebaan, de 
tafeltennistafel of het tennisveld.
Kamers: de 28 kamers zijn modern ingericht met oog voor detail en warme 
kleuren. Wij reserveren voor u een superior kamer (18-20 m², max. 3 personen). 
Ze beschikken allemaal over een balkon of terras zodat u kan genieten van het 
uitzicht op de Vers, het middeleeuws dorp of de groene omgeving.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mogelijk mits toeslag.
Kinderen: gratis kinderbedje (ontbijt ter plaatste te betalen). Verminderde 
prijs voor 1 kind van 3 t/m 6 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 0,95/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Het hotel is gesloten van 17/12/20-05/02/21. Huisdieren: € 6/nacht (ook in het 
restaurant).

Gezellig familiehotel in een prachtige po
strelais uit de 14de eeuw, al 5 generaties 
lang door dezelfde familie gerund. Patrick, 
Evelien en hun twee kinderen ontvangen u 
hartelijk en maken u wegwijs in de streek. 
U komt helemaal tot rust aan het buiten
zwembad met zicht op de kalkrotsen of 
aan de oevers van de Vers met het kabbe
lende geluid van het water op de achter
grond. Heerlijke streekgerechten, volgens 
eeuwenoude familierecepten.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
DORV0014 X0

A 01/04-31/03 62 101 49 kind 3 < 6 jaar 
incl. ontbijt 22
halfpension volwassene 32

UW VOORDEEL
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(01/04/20-30/04/20, 01/11/20-31/03/21)

GRATIS
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Vers
Pittoresk, middeleeuws 
dorpje aan de voet van 
de kalkrotsen, in het 
hart van Parc Régional 
des Cause du Quercy 
en vlak aan de samen
vloeiing van de rivier de Lot en het beekje 
de Vers. Het gezellig dorp telt amper 
400 inwoners en draagt nog heel wat spo
ren van de rijke middeleeuwse geschiede
nis. De streek biedt heel wat culinaire pro
ducten zoals foie gras, truffels, lam en de 
bekende Cahorswijn (Malbec).
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Casa9

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

superior 
suite 

2 pers.
inclusief ontbijt
LDRV0034 X0

A 01/03-30/04 83 88 93
B 01/05-30/06 88 93 103
C 01/07-31/08 93 103 113
B 01/09-31/10 88 93 103
A 01/11-12/11 83 88 93

Ligging: midden in het groen, maar toch dicht bij het histo-
risch centrum van Thuir (op 3 km). Het middeleeuws dorpje 
Castelnou ligt op 7 km. In het natuurgebied Les Aspres kan 
u mooie wandelingen maken. Een ander meesterwerk van de 
natuur zijn de verweerde rotsen 'Les Orgues' nabij Ille-sur-
Têt (op 10 km). Het Museum voor Moderne Kunst in Céret (op 
28 km) heeft een indrukwekkende collectie (o.a. fauvisme, sur-
realisme en cubisme).
Transport: per auto: 1.193  km (Brussel), 863  km (Parijs), 
1.364  km (Amsterdam). TGV-station Perpignan op 15  km. 
Luchthaven Perpignan-Rivesaltes op 20 km.
Faciliteiten: deze atypische Catalaanse 'mas' (boerderij) 
uit de 11de en 15de eeuw werd respectvol tot hotel omge-
bouwd. Receptie en ontbijtruimte. Er zijn snacks verkrijgbaar. 
Buitenzwembad, spa met sauna en bubbelbad (betalend). 
Geen lift.
Kamers: de 9 kamers zijn stuk voor stuk uniek (in grootte en 
inrichting) en ademen een typisch Zuid-Franse sfeer. Ze geven 
allemaal uit op de omringende tuin en de mediterrane patio's, 
heel charmant. Elke kamer beschikt over badjassen en pan-
toffels en een originele tegelvloer. We reserveren voor u een 
standaardkamer (20 m²), een superior kamer (25 m²) of een 
superior suite (30 m²). Extra bed (3de persoon) in alle kamer-
types € 48/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt.
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 18  jaar): €  0,77/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen). Huisdieren: € 7/nacht.
Bonus: bloemen voor jonggehuwden.

De Languedoc-Roussillon

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(01/03/20-12/11/20)

Tussen zee en bergen nodigt Casa9 u 
uit om een gevarieerde regio te ont
dekken. U logeert in een Catalaanse 
mas met karaktervolle kamers en een 
aanlokkelijke tuin met zwembad.

Thuir
In het hart van de Pyrénées-Orientales waar bergen en zee 
het landschap domineren, toegangspoort tot het natuurge-
bied Les Aspres. Bezoek zeker eens de Byrrh-distilleerderij.



www.transeurope.com110

 € 43,
50* 

HHHH

FR
EEP FR
EE

ju
ni

or
 s

ui
te

Hotel Spa de Fontcaude

Ligging: het hotel kijkt uit op de Golf de Fontcaude (18 holes). Tram naar het 
centrum van Montpellier (halte op 850 m). Interessante bezienswaardigheden 
in de regio: het meer van Salagou, het dorp Saint Guilhem le Désert, de abdij 
van Valmange, de wijngaarden van Pic Saint Loup en het Gallo-Romeinse Lattes. 
De stranden van Carnon-plage liggen op 26 km. En via La Grande Motte is ook 
de Camargue niet veraf.
Transport: per auto: 1.045 km (Brussel), 745 km (Parijs), 1.235 km (Amsterdam). 
TGV-station Montpellier Saint-Roch op 12 km. Luchthaven Montpellier op 21 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: bij het binnenkomen valt het mooie terras van het restaurant 
op. In de ruime lobby kan u aan de receptie terecht voor alle info omtrent de 
wellnessbehandelingen. In Le Spa de Fontcaude (2.100 m²) staan gezondheid, 
welzijn, ontspanning en tot rust komen centraal (toegang bij ons te reserveren 
aan voordeelprijs zie prijstabel, €  35  ter plaatse, -16  jaar niet toegelaten). 
Binnenzwembad met water van de Valadièrebron (hydrojets, tegenstroom), 
sauna, hamam, ijsfontein en chromotherapiedouche. Een uitgebreide waaier aan 
massages en behandelingen (o.m. cryotherapie) wordt aangeboden (betalend). 
Buitenzwembad (verwarmd en open mei-oktober) toegankelijk voor iedereen.
Kamers: 98 kamers in een modern-neutrale, maar warme stijl met degelijke 
materialen. U voelt er zich meteen thuis. Standaardkamers (20-23 m², max. 
2 personen) of junior suites (34-45 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (uitgez. 
24/12/20, 31/12/20 en 14/02/21).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt), verminderde 
prijs voor 2 kinderen van 13 t/m 18 jaar (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Waarborg bij aankomst: € 100/nacht/kamer, max. € 600/verblijf (kredietkaart). 
Topdata: 12/04/20-13/04/20, 30/04/20-01/05/20, 07/05/20-08/05/20, 20/05/20-21/05/20, 
31/10/20-01/11/20, 10/11/20-11/11/20, 24/12/20-25/12/20, 31/12/20-01/01/21.
Bonus: welkomstdrankje.

Recent hotel in een moderne, ecologische 
stijl, rustig gelegen met een sterke focus 
op uw welzijn en comfort dankzij de gere
nommeerde spa. De nabijheid van Mont
pellier als bruisend en dynamisch centrum 
van de regio zorgt voor een aangename 
afwisseling. U komt ongetwijfeld herboren 
terug.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
junior suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LDRV0029 X0

A 01/04-31/05 uitgez. topdata zondag/vrijdag 66 72 kind 13 < 19 jaar incl. ontbijt  
33
halfpension 28
dagprijs toegang Le Spa de 
Fontcaude LDRD0025 26

B 01/04-31/05 uitgez. topdata zaterdag 72 85
C 01/06-30/09 80 86
A 01/10-31/10 uitgez. topdata zondag/vrijdag 66 72
B 01/10-31/10 uitgez. topdata zaterdag 72 85
D 01/11-31/03 uitgez. topdata zondag/vrijdag 58 61
E 01/11-31/03 uitgez. topdata zaterdag 61 66
C Topdata 80 86

UW VOORDEEL
• Reservering tot 15 dagen voor afreis
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/05/20, 01/10/20-

31/03/21) (inclusief ontbijt)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-30/09/20) 

(inclusief ontbijt)

GRATIS

Juvignac (Montpellier)
Dit kleine dorp is eigen
lijk een uitloper van het 
aangename Montpellier 
(op 7 km), de belang
rijkste stad van de Lan
guedoc die een eigen 
theater en opera heeft en een gezellig, zo 
goed als verkeersvrij historisch centrum. 
Juvignac bestaat uit veel groen en natuur 
met als neusje van de zalm de internatio
nale golf.
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Mermoz

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

comfort vrij/zon
2 persk.

comfort ma/do
inclusief ontbijt
PYRV0020 X0

A 01/04-31/05 79 81
B 01/06-16/07, 31/08-15/10 83 95
C 17/07-30/08 78 77
D 16/10-01/11, 18/12-31/12 74 78
E 02/11-17/12, 01/01-10/01 74 79
F 11/01-11/02 75 79
E 12/02-28/02 74 79
G 01/03-31/03 80 81

Ligging: in het hart van deze mooie, zuiderse stad. Het hotel 
is uitstekend gelegen nabij het het station en het levendige, 
historische centrum. Het Capitool bevindt zich op 950  m. 
Metrohalte Jeanne d'Arc op 450 m van het hotel.
Transport: per auto: 990 km (Brussel), 678 km (Parijs), 1.175 km 
(Amsterdam). TGV-station Toulouse- Montabiau op 650  m. 
Luchthaven Toulouse-Blagnac op 9 km (halte publieke shuttle 
naar de luchthaven op 400 m van het hotel).
Faciliteiten: het hotel ligt weg van de straat en is een oase van 
rust. In het kleine buitenzwembad (verwarmd, april-oktober) 
kan u heerlijk ontspannen na een dag citytrippen. Een extra 
troef is de parking (overdekt en afgesloten). U kan er zorgeloos 
uw wagen achterlaten aan een voordeeltarief (€ 13/24 uur).
Kamers: 51 kamers die allemaal uitkijken op de patio of op de 
binnentuin. Ze bieden rust die uitzonderlijk is bij zo'n centrale 
ligging. We reserveren voor u een comfort kamer (20-22 m², 
max. 2 personen) of een privilege kamer (24-26 m², max. 3 per-
sonen) mits toeslag per nacht van € 65/kamer. Extra bed (3de 
volwassene) in een privilège kamer: € 38/nacht. De inrichting 
doet aan het stijlvolle art deco denken en is uiterst volledig 
(inclusief Nespressotoestel, badjassen en pantoffels).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de privilege kamers: 1 kind t/m 12 jaar over-
nacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 2,53/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen).

Midi-Pyrénées

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (16/10/20-

01/11/20, 18/12/20-10/01/21)

GRATIS

Een oase van rust in de bruisende 
hoofdstad van de regio Occitanie, 
Toulouse ligt aan uw voeten. Uiterst 
comfortabele kamers, een verfrissend 
zwembadje en een veilige parking.

Toulouse
Historische stad aan de Garonne en het Canal du Midi met 
talrijke trekpleisters. De 'roze stad' is nauw verbonden met de 
geschiedenis van de Katharen, en gekend voor zijn cassoulet.
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Château de Floure

Ligging: een rustige ligging aan de voet van de berg van Alarik, omgeven door 
prachtige kasteeltuinen. U bevindt zich op 12 km van het historisch, versterkte 
stadje Carcassonne dat op de Unesco-Werelderfgoedlijst prijkt.
Transport: per auto: 1.091 km (Brussel), 782 km (Parijs), 1.294 km (Amsterdam). 
TGV-station (op 15 km) en luchthaven Carcassonne (op 23 km). Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit verleidelijk hotel biedt een topservice voor wie op zoek is naar 
sere niteit en rust in een charmante omgeving. Zowel het hoofdgebouw als de 
2 kleinere villa's zijn opgesmukt met schitterende wandkleden uit de 17de eeuw. 
De knap ingerichte loungebar, het luxueus salon en de gezellige sfeer in het 
restaurant Le Poète Disparu zijn onovertroffen. Het restaurant biedt een gastro-
nomische keuken en is gerenommeerd in de streek. Er is gratis wifi beschikbaar 
in de bar, niet in de kamers. U kan relaxen aan het openluchtzwembad (12 x 
6 m) of in de riante Franse tuinen die ideale plekjes bieden voor een heerlijk, 
landelijk diner. Ook op het gebied van wellness beschikt dit hotel over de 
nodige troeven met een binnenzwembad (10 x 4 m), een spa, massages en een 
groot bubbelbad (betalend). Tafeltennis en 1 tennis plein (gratis). U kan gratis 
parkeren op de gesloten parking van het hotel. In de omgeving: squash op 
3 km, minigolf en manege op 9 km.
Kamers: een totaal van 23  kamers die werden ondergebracht in meerdere 
gebouwen, met een unieke, geraffineerde en charmante inrichting in diverse 
klassieke stijlen. Naar keuze reserveren wij voor u een charme kamer (35 m², 
max. 2 personen, de stijl is Spaans of Napoleon I) of een ruime superior kamer 
met zithoek (50 m², max. 3  personen, romantische kasteelstijl). De kamers 
beschikken over vast tapijt of parket en bieden uitzicht op het kasteelpark of 
op de berg van Alarik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 01/04/20-30/04/20 en 01/11/20-31/03/21. 
Huisdieren: €  15/nacht. Verblijfstaks: €  1,54/persoon/nacht (ter plaatse te 
betalen).

Dit kasteeltje is gehuisvest in een voor
malige romaanse abdij daterend uit de 
9de en 13de eeuw, en 2 bijhorende villa's 
uit de 17de en 19de eeuw. U logeert hier 
in een oase van rust op 12 km van Carcas
sonne en u proeft er van een uitmuntende 
keuken. Dit romantisch adresje is gewoon
weg magisch... 100% genieten...

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk. 1 persk.
extra
bed 3

inclusief ontbijt
LDRV0022 N1

charme kamers
A 01/05-14/06, 16/09-31/10 100 181
B 15/06-15/09 110 201

superior kamers
C 01/05-14/06, 16/09-31/10 115 211 49
D 15/06-15/09 130 252 49

UW VOORDEEL
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (02/05/20-30/06/20, 16/09/20-31/10/20)

GRATIS

Floure (Carcassonne)
Vredig, mooi platte
lands  dorpje met uit
gestrekte wijn gaarden 
vlak  bij Carcassonne, 
waar  van de geschie
de  nis teruggaat tot de 
Romein  se tijd. Floure is een uit steken de 
uitvals basis om de kastelen van de Ka
tharen en het Canal du Midi te ont dekken. 
Landelijke rust, wandelen in de prach
tige natuur of onvergetelijke uit stapjes 
maken naar Carcassonne, Narbonne, 
Perpignan,...
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Château des Ducs de Joyeuse

Ligging: rustig, aan de oevers van de Aude en vlak bij het charmante dorp 
Couiza. Geniet van de rust en de natuur tijdens een wandeling of fietstocht. 
Uiteraard kan een bezoek aan de Catharenburchten niet ontbreken. De kasteel-
ruïne van Peyrepertuse is spectaculair gelegen op een eenzame, kale rots. De 
beroemde vestingstad Carcassonne ligt op 40 km.
Transport: per auto: 1.100 km (Brussel), 786 km (Parijs), 1.295 km (Amsterdam). 
Treinstation en luchthaven Carcassonne op 38 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: u overnacht hier in een uitzonderlijk middeleeuws kasteel. 
Renovaties hebben de originele muren, de schoorstenen en de wenteltrappen 
in de 2  torens blootgelegd. De receptie, de bar en het restaurant zijn knap 
gedecoreerd, met behoud van de sfeer van weleer. De gewelfde kelder is nu 
een stijlvolle bar. In het gastronomisch restaurant La Cour des Ducs wachten 
u geraffineerde gerechten, vergezeld van kwaliteitswijnen. Chef Paul Guilhem 
gebruikt uitsluitend verse streekproducten om u de beste gerechten voor te 
schotelen. Bij mooi weer kan u ontbijten, lunchen en dineren op de indrukwek-
kende patio met zicht op de versierde kantelen. Verder beschikt het kasteel over 
een park met verwarmd buitenzwembad, tennisplein, petanque en verscheidene 
zithoekjes aan de rivier de Aude. Geen lift.
Kamers: het middeleeuwse karakter van de 35 kamers brengt u zo terug naar 
de tijd van weleer, hier voelt u zich een echte kasteelvrouw of -heer. Unieke 
middeleeuwse elementen (afhankelijk van de kamer: hemelbed, renaissance-
schoorsteen, gotisch plafond...) contrasteren mooi met het modern comfort. 
Wij reserveren voor u een renaissancekamer (12 m², max. 2 personen), een 
chevalier kamer (20 m², max. 2 personen) of een superior kamer (30 m², max. 
3 personen).
Kinderen: kinderbedje gratis t/m 2 jaar (ontbijt ter plaatste te betalen). Enkel 
in een superior kamer: 1 kind van 3 t/m 10  jaar betaalt € 47/nacht (ontbijt 
inbegrepen).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,45/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Het hotel is gesloten van 01/04/20-05/04/20 en vanaf 01/11/20.

Het schitterende Château des Ducs de Joy
euse werd opgetrokken in 1540 ter ere van 
het huwelijk van het koppel de Joyeuse. 
Dit geklasseerde monument is vredig ge
legen in het midden van het land van de 
Catharen. In dit prestigieuze kasteelhotel 
zijn de eigenaars tastbaar aanwezig, een 
garantie voor service en kwaliteit. In het 
karakteristieke restaurant proeft u een 
keuken van een uitzonderlijk niveau.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

renaissance
2 persk.
chevalier

2 persk.
superior

inclusief ontbijt
LDRV0035 X0

A 06/04-31/10 79 90 118
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking LDRVP035
B 06/04-31/10 645

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(01/04/20-31/03/21)

Midi-Pyrénées

ONTDEKKING
 ∙ 5 nachten in een 
chevalier kamer

 ∙ 5x halfpension (3 gangen, 
dranken niet inbegrepen)

 ∙ toegang tot het kasteel van 
Peyrepertuse

 ∙ toegang tot de abdij van Fontfroide
 ∙ ticket voor een boottocht op het 
Canal du Midi (2u)

 ∙ toegang tot de papiermolen van 
Brousses

 ∙ toegang tot het Château Comtal in 
Carcassonne

 ∙ Blanquette-degustatie
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Couiza
Het kleine dorpje 
Couiza ligt aan een 
mooie rivier, de Aude, 
en geniet een uitzon
derlijke ligging aan de 
voet van de Pyreneeën, 
in het hart van het land van de Catharen. 
In deze groene, bergachtige omgeving zijn 
ontspanning en rust gegarandeerd. Geniet 
van de gezonde lucht en bezoek de talrijke 
toeristische attracties in de omgeving.
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La Maison du Château

Ligging: in het hart van het authentieke dorpje, dat de charme van weleer 
heeft weten te bewaren, ligt het voormalige middeleeuwse kasteel dat nu fun-
geert als La Maison du Château. Vanaf uw verblijf belandt u onmiddellijk in het 
dorpje met de typisch nauwe straatjes, u snuift hier meteen de mediterraanse 
sfeer. Bezoek de kastelen van de Katharen: Quéribus (30 km) en Peyrepetuse 
(40 km). De indrukwekkende Gorges de Galamus liggen op 28 km, de stranden 
van Canet-en-Roussillon op 41 km.
Transport: per auto: 1.176 km (Brussel), 906 km (Parijs), 1.397 km (Amsterdam). 
TGV-station Perpignan op 30 km. Luchthaven Perpignan-Rivesaltes op 33 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: in dit mediterraanse kasteeltje zijn 4 prachtige gîtes onderge-
bracht. Ze beslaan 3 verdiepingen met salon en keuken, een slaapkamer met 
een tweepersoonsbed en een slaapkamer met 2 aparte bedden en een kleine 
bibliotheek. Gezien de unieke locatie moet u enkele trapjes beklimmen alvo-
rens uw verblijf te bereiken. Er is een gemeenschappelijke patio waar nog een 
authentieke waterput te zien is. Bij mooi weer kunt u gebruik maken van de 
buitengrill. Het rijkelijke ontbijtbuffet, met klemtoon op lokale producten, 
neemt u in het partnerhotel Domaine de Riberach, op 2 minuten wandelen. 
Daar bevindt zich ook het natuurlijke openluchtzwembad met uitzicht op de 
prachtige omgeving (gratis toegang voor de gasten van La Maison du Château). 
Spa in Domaine Riberach (betalend). Privéparking op 50 m.
Gîtes: de inrichting van de gîtes is een mooie samenhang van een hedendaagse 
stijl in combinatie met authentieke elementen zoals houten balken, meubels, 
tegels,... waarbij het originele karakter werd behouden. Naar keuze reserveren 
we voor max. 4 personen de gîte les granges (58 m²) of de gîte la pergola 
(52 m², klein privéterras).
Inbegrepen: water, electriciteit, verwarming, eindschoonmaak. Vervanging 
bed-, bad-, en keukenlinnen 1x week.
Waarborg: € 300/gîte.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet) in het zusterhotel Domaine de Riberach 
(op 2 minuten wandelen).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht.
Bijzonderheden: min. 7 nachten met aankomst en vertrek op zaterdag. 

In een voormalig middeleeuws kasteel 
werden 4 comfortabele verblijven onder
gebracht (opening 2019). De licht getinte 
stenen en de gekleurde luifels zorgen voor 
een gezellige mediterraanse sfeer die ook 
binnen in de gîtes wordt doorgetrokken. 
Het geheel ademt een zeer huiselijk en 
ruimtelijk gevoel uit. Dit is een plek om uw 
koffers neer te zetten en te genieten van 
de charmes van deze streek.

vanaf Prijs per UNIT per nacht
gîte la pergola

4 pers.
gîte les granges

4 pers.
inclusief ontbijt
LDRV0036 X0

A 07/03-03/04 177 180
B 04/04-10/07 190 193
C 11/07-21/08 208 211
B 22/08-25/09 190 193
A 26/09-16/10 177 180
B 17/10-30/10 190 193
A 31/10-31/03 177 180

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (07/03/20-31/03/21)
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Belesta
Tussen de Pyreneeën 
en de mediterraanse 
kust ligt dit piepkleine, 
charmante   dorpje, op 
494 m hoogte. Vroeger 
gekend omwille van 
de bosbouw, nu vooral voor de wijnbouw 
(Belesta maakt deel uit van de Rivesaltes
appellation). De authentieke gebouwen 
en straatjes brengen u terug in de tijd van 
toen, inclusief het weergalmen van een 
oproep via een parlofoon.
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Château & Village Castigno

Ligging: het charmante dorpje ligt tussen de glooiende heuvels met afwis-
selend wijngaarden, bos en de garrigue. Die laatste bevat de heerlijk geurende 
kruidensoorten tijm en laurier, onmiskenbaar waar te nemen na een warme dag. 
De streek bij uitstek voor de verbouwing van de Saint-Chinian wijnen. Proef 
zeker de organische huiswijn Château Castigno Rouge. De kamers zijn onderge-
bracht in verschillende huizen van het dorp.
Transport: per auto: 1.103 km (Brussel), 789 km (Parijs), 1.314 km (Amsterdam). 
TGV-station Narbonne op 31 km. Luchthaven Béziers Cap d'Agde op 51 km en 
Carcassonne op 70 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de wereld is een dorp geworden en hier wordt het dorp uw wereld. 
Een tikkeltje excentriek, met een kunstgalerij, boetiek annex stijlvol winkel-
tje en diverse restaurants, allemaal mooi gerenoveerd en geïntegreerd in het 
centrum van het dorp, op wandelafstand van elkaar. Het gastronomisch res-
taurant La Table serveert typisch lokale gerechten met dagverse ingrediënten. 
La Petite Table is kleinschaliger en intiemer, met een gevarieerd menu, soms 
met een thema (Thais, Creools, Gaucho). Het verwarmd buitenzwembad is vrij 
toegankelijk voor alle gasten.
Kamers: de kamers liggen verspreid over meerdere huizen in het dorp. Zo ont-
staat een uniek concept. De vendageur kamers (15 m²) bevinden zich in een 
apart gebouw, aan de rand van het dorp en vlak aan het buitenzwembad. Ze 
hebben een privéterras en individuele toegang. De deluxe kamers (15 m²) liggen 
in het hoofdgebouw, op het gelijkvloers of de 1e verdieping. De junior suites 
(30 m²) liggen op de eerste verdieping van het hoofdgebouw of in één van de 
verspreid gelegen gebouwen in het dorp. De prestige suites (40-50 m²) hebben 
privétoegang en bevinden zich in verschillende gebouwen in het dorp. Alle 
types voor max. 2 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel). Halfpension mits toeslag.
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 0,90/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Het hotel is gesloten van 04/11/19-16/12/19. Het hotel is enkel open van 
donderdag tot maandagmorgen, prestige suites zullen niet beschikbaar zijn. 
Topdata 1: 12/04/20-13/04/20, 11/11/20-12/11/20, topdata 2: 30/04/20, 07/05/20, 
20/05/20-21/05/20, 31/05/20-01/06/20, topdata 3: 12/07/20-14/07/20, 16/08/20.
Bonus: jonggehuwden: fles Rosé brut.

Een buitenbeentje in ons aanbod, dankzij 
de unieke setting in een dorp. De eigen
zinnige aanpak met het doorgetrokken 
principe 'alles is mogelijk' zorgt voor een 
héél apart verblijf in een relaxte sfeer. U 
kan kiezen uit meerdere restaurants waar 
u bijzondere culinaire ervaringen wachten 
in een cosy kader. De ecolo gische huis
wijn Château Castigno mag daarbij niet 
ontbreken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

vendageur
2 persk.
deluxe

junior
suite

2 pers.

suite
prestige
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LDRV0032 X0

A 01/04-29/04, 02/11-30/11 zo/do uitgez. topdata 1 110 135 167 210 halfpension  38
B 01/04-29/04, 02/11-30/11 vrij/za 123 154 210 279
B 30/04-30/06, 01/10-01/11 zo/do uitgez. topdata 2 123 154 210 279
C 30/04-30/06, 01/10-01/11 vrij/za 148 167 229 329
D 01/07-13/09 zo/do uitgez. topdata 3 154 173 235 335
E 01/07-13/09 vrij/za 167 185 254 348
C 14/09-30/09 zo/do 148 167 229 329
D 14/09-30/09 vrij/za 154 173 235 335
B Topdata 1 123 154 210 279
C Topdata 2 148 167 229 329
E Topdata 3 167 185 254 348

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 29/02/20) (inclusief ontbijt)

Languedoc-Roussillon

Assignan
Charmant dorpje, ge
nesteld tussen de zacht 
glooiende heuvels van 
de Saint Chinianwijn
regio. Assignan is in het 
uiterste zuiden van de 
Hérault gelegen, een mooi departement 
om te genieten van een prachtige natuur. 
Narbonne en Carcassonne liggen vlakbij.
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Provence- 
Camargue
Gastvrije en zonovergoten streek
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Provence- 
Camargue
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Arles

Villeneuve-
lès-Avignon

Nîmes

Flayosc

La Garde-Freinet

Le Cannet-des-Maures

U wordt er bekoord door het licht, de warme kleuren, het hartelijk onthaal en de 
fijne, creatieve keuken. Weinig regio’s zijn zo gevarieerd: historische kunststeden, 
hooggelegen dorpen en een uitgestrekt platteland, schaduwrijke pleintjes en 
parken met eeuwenoude olijfbomen. De Provence biedt voor elk wat wils voor 
een verkwikkend verblijf vol ontdekkingen. Verken markten, wijngaarden en 
kastelen, in de voetsporen van vele schilders, om de duizend-en-één gezichten 
van deze wonderlijke streek met schitterende landschappen te ontdekken.
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Le Touquet

Tilques/Saint-Omer
Lumbres/Saint-Omer

Hesdin l'Abbé 
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Arras
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Nantes

Dijon

Saulon-la-Rue

Orange
Séguret

B o u r g o g n e

Avignon
Isle-sur-Sorgue

Roussillon

GordesAlp i l les
Luberon

Arles
Baux-de-
Provence

vanaf Prijs per persoon per rondreis

2 persk.
inclusief ontbijt
PRVP0023

A 01/04-10/04 579
B 11/04-30/04 699
C 01/05-28/05, 14/09-30/09 739
D 29/05-13/09 789
E 01/10-11/11 539

Dag 1: na een eventuele tussenstop nabij Dijon is het nog slechts 400  km 
tot Vaison-La-Romaine met zijn talrijke Romeinse sites. 10 Km verder ligt het 
Domaine de Cabasse, een wijndomein annex charmehotel waar u 2 nachten ver-
blijft.

Dag 2 (100 km): via Orange met het indrukwekkende Théâtre de l’Antiquité, naar 
het Wijnmuseum in Châteauneuf-du-Pape. Daarna naar Avignon met het majes-
tueuze Palais des Papes. Of waarom niet het openluchtzwembad La Palmeraie, 
tevens een prima locatie om mooie foto’s van de beroemde brug te maken. 

Dag 3 (63 km): verder naar Isle-sur-Sorgue, een charmante stad met talloze bro-
cante- en antiekwinkels. Lunchtip: het restaurant Le Jardin du Quai van Daniel 
Hébet. Stroomopwaarts ligt enkele km verder Fontaine-de-Vaucluse, waar de 
Sorgue ontspringt uit de krachtigste bron van Europa. U kan eventueel een deel 
van de rivier per kajak afvaren (ca. 2u30). Daarna rijdt u door naar het interac-
tieve Lavendelmuseum.

Dag 4 (27 km): niet veel kilometers vandaag, u doet ze immers met de fiets! 
Dankzij de elektrische ondersteuning zal u bijna moeiteloos naar Roussillon fiet-
sen. Via het mysterieuze Village des Bories ontdekt u zo het magnifieke kleuren-
spel van de okeren aarde. Een duik in het hotelzwembad spoelt de inspanning 
daarna weg.

Dag 5 (94  km): vandaag doorkruist u de Luberon om die andere magnifieke 
regio te bereiken: de Alpillen (kleine Alpen). Via Ménerbes, langs de Romeinse 
Pont Julien, naar boven tot Bonnieux (prachtige panorama’s), dan verder naar 
Lourmarin - heel pittoresk, Albert Camus was er thuis - tot Mallemort om zo via 
Eyguières, Mouriès en Maussane de Alpillen binnen te rijden tot Les Baux-de-
Provence. 

Dag 6 (5 km): te voet naar de fabelachtige Carrières de Lumière (850 m). Al 
wandelend ziet u prachtige kunst geprojecteerd op metershoge steenwanden. 
In 2020 wordt u meegevoerd langs de surrealistische werken van Dali en de art 
nouveau gebouwen op doek van Gaudi. Heerlijke streekproducten zijn te ontdek-
ken binnen een straal van 2,5 km van het hotel: wijnen uit de Mas Ste Berthe en 
olijfolie van Moulin Castelas (proef zeker de ‘fruité noir’). 

Dag 7 (56 km): na 10 minuten rijden komt u bij Glanum, een oude Romeinse 
site en de start van een mooie Vincent Van Gogh-wandeling die u tot in Saint-
Rémy-de-Provence brengt. U wandelt er langs diverse schilderijen. In Arles is de 
Fondation Van Gogh een uitstekende aanvulling op de wandeling. Nog in Arles: 
de Luma-site is een recent staaltje spektakelarchitectuur van Frank Gehry.

Rondreis
De Provence in 
essentie: de Luberon 
en de Alpillen
Deze rondreis brengt u dichter bij de 
Provence. U hoeft niet overdreven veel 
kilometers af te leggen, maar kan op een 
gezapig tempo 2 van de mooiste micro-
regio’s (her)ontdekken. Een korte fiets-
rondrit naar het magnifieke Roussillon 
wordt ongetwijfeld het hoogtepunt.

Toeslag per persoon per nacht: Domaine de Cabasse 01/10-11/11 
€ 12

* De volledige verblijfsduur moet binnen dezelfde prijs-
periode vallen (bij overlapping van 2 prijsperiodes geldt 
de duurste periode). De volgorde van de etappes en de 
keuze van het hotel kan afwijken omwille van externe 
factoren, zonder de essentie van het programma aan te 
tasten

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen (zie p. 159). 
Vrije vertrekdatum, elke dag van de week

Rondreis 7 nachten
 · 2 nachten in Séguret
 · 2 nachten in Gordes
 · 3 nachten in Baux-de-Provence

Inbegrepen
 · Domaine de Cabasse in Séguret (p. 119) : 
2 nachten in een grand cru kamer

 · Mas de la Sénancole in Gordes (p. 125) : 
2 nachten in een standaardkamer

 · Mas d'Aigret in Baux-de-Provence (p. 124) : 
3 nachten in een superior kamer

 · Wijndegustatie Domaine de Cabasse
 · Toegang met audiogids Wijnmuseum Maison 
Brotte in Châteauneuf-du-Pape

 · Toegang tot het Lavendelmuseum
 · Fietshuur e-bike voor 1 dag
 · Toegang tot de Carrières de Lumière
 · Ontbijt

Niet inbegrepen
 · De huurwagen
 · De verblijfstaksen
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt, alle persoonlijke uitgaven, 
maaltijden en dranken niet voorzien in het 
programma
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Domaine de Cabasse

Ligging: in het midden van de wijngaarden, heel rustig aan de voet van het 
dorp. Vandaar ook de naam 'Cabasse', afgeleid van het Italiaanse 'Casa Basse' 
dat 'huis onder het dorp' betekent. De vredige omgeving is een van de troe-
ven van het hotel. Daarenboven is het hotel onlosmakelijk verbonden met het 
gelijk namige wijnhuis. De wijndomeinen (15 ha) omvatten 3 appellations: AOC 
Côtes du Rhône Villages Sablet, Séguret en AOC Gigondas. In hoofdzaak rode 
wijn, maar ook rosé en een witte wijn worden geproduceerd. Vaison La Romaine 
ligt op amper 10 km en is met de prachtige antiek-Romeinse sites een verplicht 
bezoek. Voor de fietsliefhebbers van het zwaardere klimwerk kan de nabijgele-
gen Mont Ventoux (23 km) een uitdaging zijn.
Transport: per auto: 933 km (Brussel), 670 km (Parijs), 1.130 km (Amsterdam). 
TGV-station Orange op 20 km, Avignon op 46 km. Luchthaven Avignon op 52 km, 
Marseille-Provence op 117 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: via de statige toegangspoort rijdt u het wijndomein binnen. In 
de charmante mas (herenboerderij) vindt u de receptie. Het restaurant met 
schaduwrijk terras biedt een geraffineerde keuken met lokale producten uit de 
Vaucluse. De chef zorgt voor seizoensgebonden gerechten die bovendien uit-
stekend samengaan met de wijnen van het domein. Het zwembad is goed tegen 
de wind beschut (niet verwarmd, 15 x 6 m, april-september).
Kamers: 21 charmante en geluiddichte kamers. De namen verwijzen naar begrip-
pen uit de wijnbouw. Type cuvée spéciale (14 m², max. 2 personen), grand cru 
(21 m², max. 2 personen) of millésime (28 m², max. 2 personen). Alle kamers 
beschikken over vast tapijt.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag. Kindermenu.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: 01/04/20-31/10/20: verblijfstaks (vanaf 13  jaar): € 1,10/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen). Het restaurant is gesloten 02/11/20-22/12/20, 
geen halfpension mogelijk. Het hotel is gesloten 03/01/21-03/02/21. Afwijkende 
annuleringsvoorwaarden: 100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis.
Bonus: rondleiding op het wijndomein met degustatie.

Dit wijndomein van 15 ha met o.m. een Ap
pellation Gigondas Contrôlée biedt prima 
hotelfaciliteiten aan. Het restaurant laat u 
de lekkerste streek producten uit de Vau
cluse proeven die prima samen gaan met 
de lekkere wijnen van het huis. U geniet er 
in alle stilte van het beste wat de Provence 
te bieden heeft.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
cuvée 

spéciale
2 persk.

grand cru
2 persk.

millésime
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PRVV0070 N1

A 01/04-28/05 80 84 96 halfpension volwassene 35
halfpension 
kind < 12 jaar 25

B 29/05-13/09 88 110 115
A 14/09-01/11 80 84 96
C 02/11-31/03 67 72 100

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (02/11/20-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-28/05/20, 14/09/20-

01/11/20)
(inclusief ontbijt)

De Provence

GRATIS

Séguret (Vaison La Romaine)
Dit plaatsje behoort tot 
een van de allermooiste 
dorpen van Frankrijk, 
idyllisch gelegen tegen 
de flan ken van de Den
telles de Montmirail en 
om ringd door vele wijngaarden van de uit
stekende appellation Côtes du Rhône Sé
guret. Orange (20 km), Carpentras (23 km) 
en vooral Vaison La Romaine met talrijke 
antieke beziens waardigheden (10 km) lig
gen vlakbij.
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Gounod

Ligging: in het centrum, op wandelafstand van de oude binnenstad, vlak 
tegenover de kerk. In het hotel componeerde Charles Gounod in 1863 de opera 
Mireille. Het dorp is een inspirerende locatie waar ook andere gekende kunste-
naars zoals Frédéric Mistral en Vincent Van Gogh vaak logeerden. Er bevindt zich 
een bushalte op 50 m van het hotel. Breng een bezoekje aan de Romeinse stad 
Glanum (op 1 km, de opgravingen behoren tot de belangrijkste in Frankrijk), en 
uiteraard Avignon (op 15 km).
Transport: per auto: 968 km (Brussel), 704 km (Parijs), 1.166 km (Amsterdam). 
TGV-station en luchthaven Avignon op 15  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel onderging in 2015 een grondige, uiterst geslaagde reno-
vatie. Receptie, bar 'En attendant Gounod' (de naam is een literaire woord-
speling verwijzend naar het beroemde toneelstuk 'En attendant Godot' van 
Samuel Beckett). In de gezellige binnentuin met exotische beplanting en 
perzikbomen bevindt zich een openluchtzwembad met ligstoelen en parasols. 
Massages en behandelingen op aanvraag. Gratis gebruik van fietsen volgens 
beschikbaarheid. Autoverhuur. Geen lift (2 verdiepingen). Afgesloten parking: 
vanaf € 12/24 uur (vooraf te reserveren). In de omgeving: tennis en paardrijden 
(2 km), golf,...
Kamers: 32 kamers in een hedendaags Provençaalse stijl, intiem en elegant. 
Elke kamer is uniek (voor max. 2 personen) en beschikt vaak over een open bad-
kamer. Verder ook een tweepersoonsbed, badjassen en pantoffels, vast tapijt 
of tegelvloer. Naar keuze: comfort kamer (16 m², tuin- of stadszijde), charme 
kamer (20 m², tuin- of stadszijde) of superior kamer (30 m², sommige met terras 
en zicht op de tuin en het zwembad, volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel of op de kamer).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,65/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Het hotel is gesloten 06/01/21-31/03/21. Dit hotel richt zich hoofdzakelijk op 
volwassenen.

Dit charmehotelletje is een streling voor 
het oog. De decoratie is Provençaals, maar 
helemaal mee met de tijd. Omwille van 
zijn centrale ligging, cosy sfeer en histo
rische achtergrond is dit hotel de beste 
keuze in SaintRémydeProvence. Een 
aanrader voor een romantisch verblijf in 
de Provence.

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk. 1 persk.
inclusief ontbijt
PRVV0049 X0

comfort kamers
A 01/04-31/03 87 125

charme kamers
B 01/04-31/03 101

superior kamers
C 01/04-31/03 118

UW VOORDEEL
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/03/21)

GRATIS

SaintRémydeProvence
Een van de meest be
ziens  waar dige dorp jes 
van de Proven ce met 
lom  mer rijke boule 
vards, mooie fon tein
tjes en nau we straat jes. 
Nostradamus werd hier geboren en Van 
Gogh ver bleef er tussen 1889 en 1890. Hij 
schil derde er 150 doeken  bezoek het mu
seum. In dit kunstenaars dorpje worden er 
regelmatig festivals en kleurrijke markten 
georganiseerd.
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de l'Horloge

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
tradition

1 persk.
tradition

inclusief ontbijt
PRVV0017 X0

A 01/04-09/04, 01/11-31/03 73 129
B 10/04-11/04, 02/07-25/07 128 238
C 12/04-01/07, 29/08-31/10 104 190
D 26/07-28/08 95 172

Ligging: de cultuurstad Avignon met een rijk verleden ligt ver-
scholen achter eeuwenoude vestingmuren. U verblijft hier in 
het centrum aan de Place de l'Horloge, een geanimeerd plein 
met winkels en gezellige terrasjes. U zit vlak bij het Palais 
des Papes, woonplaats van de pausen in de 14de eeuw en het 
belang rijkste gotische paleis van Europa. De schilderachtige 
oude wijken, de restaurants, de winkels en de meeste musea 
liggen op enkele minuten wandelen. Bushalte op 50 m.
Transport: per auto: 956 km (Brussel), 686 km (Parijs), 1.160 km 
(Amsterdam). Treinstation Avignon Centre op 0,8  km. TGV-
station Avignon op 5  km. Luchthaven Marseille-Provence op 
76 km.
Faciliteiten: receptie met cosy salon. In de gezellige ontbijt-
ruimte met veranda wordt een royaal ontbijtbuffet voor u klaar-
gezet. U kan gebruik maken van een publieke parking op 200 m 
van het hotel (betalend, 20% korting voor de hotelgasten).
Kamers: 66 aangename kamers die in een hedendaagse Proven-
çaalse stijl werden ingericht met smeedijzeren bedden en arti-
sanale meubeltjes. We reserveren voor u een tradition kamer 
(13-18 m²) met vast tapijt of parket (volgens beschikbaarheid) 
en donsdekens. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (op aanvraag).
Bijzonderheden: kleine huisdieren toegelaten: €  25/nacht. 
Verblijfstaks (vanaf 18 jaar): € 2,48/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). 02/07/20-25/07/20: betaalbaar bij reservering, niet 
wijzigbaar, niet annuleerbaar.

De Provence

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 21 dagen 

voor afreis voor verblijven 01/04/20-09/04/20, 
12/04/20-01/07/20, 26/07/20-31/03/21) (betaalbaar bij 
reservering, niet wijzigbaar, niet annuleerbaar)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-09/04/20, 
01/11/20-31/03/21)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (12/04/20-01/07/20, 
26/07/20-31/10/20)

• 60+: 5% korting (01/04/20-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis 
nachten genieten)

GRATIS

Dit charmehotel in een mooi gebouw 
uit de 19de eeuw biedt een sfeervol 
verblijf. Gezellig kader en een goede 
ligging om de cultuurstad Avignon en 
de Provence te bezoeken.

Avignon
Deze kunststad staat bekend om zijn Palais des Papes, de 
vermaarde brug, de met platanen afgeboorde lanen,... en niet 
te vergeten de heerlijke wijn Châteauneuf du Pape!

Mireille

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

2 persk.
grand comfort 
gelijkvloers

2 persk.
comfort 1ste 
verdieping

inclusief ontbijt
PRVV0048 X0

A 01/04-31/05 56 71 85
B 01/06-30/09 66 84 95
A 01/10-31/03 56 71 85

Ligging: in een rustige, residentiële wijk op de rechteroever van 
de Rhône, op 250 m van het centrum. Als u de brug oversteekt, 
bent u binnen enkele minuten in het hart van de oude stad.
Transport: per auto: 1.006  km (Brussel), 741  km (Parijs), 
1.204 km (Amsterdam). Treinstation Arles op 1 km. Luchthaven 
Nîmes op 32 km, Marseille-Provence op 80 km.
Faciliteiten: receptie, lounge en een winkeltje met streek-
producten. Restaurant met een geraffineerde streekkeuken en 
terras kijken uit op de tuin en het zwembad in Romeinse stijl 
(15 x 7 m, gratis ligstoelen, parasols en handdoeken). Gratis 
parking voor het hotel of garage vanaf € 13/24 uur.
Kamers: het hotel telt 34  kamers in een Provençaalse stijl 
met vast tapijt of parket. We reserveren voor u de comfort 
kamers (12 m², max. 2 personen), de grand confort kamers op 
het gelijkvloers (16 m², max. 2 personen) of de grand confort 
kamers op de eerste verdieping met zicht op de tuin en het 
zwembad (20 m², max. 3 personen, extra bed 3de vol wassene 
€ 59,20/nacht periode A of € 62,20/nacht periode B).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension ter plaatse.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1  Kind t/m 11  jaar overnacht 
gratis op de kamer van de ouders (enkel in de grand confort 
kamers, inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1,65/persoon/nacht (ter 
plaat se te betalen). Huisdieren: € 12/nacht. Het hotel is geslo-
ten 20/12/20-20/03/21. Het res tau rant is gesloten op zondag 
(juli/augustus open op zondag avond) en op maandagmiddag.

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 5 nachten 

betalen + 2 nachten gratis (01/04/20-30/04/20, 
01/10/20-31/03/21)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-
30/09/20)

(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

GRATIS

Dit sympathiek charmehotelletje is 
een ideale uitvalsbasis om de Camar
gue en de Provence te bezoeken. U 
wordt er hartelijk verwelkomd door de 
eigenaar in een bekoorlijk kader.

Arles
Stad aan de Rhône en de toegangspoort tot de Camargue. 
U vindt er Romeinse ruïnes, musea, schitterende gebouwen. 
Vincent Van Gogh verbleef er in 1888-89.



www.transeurope.com122

 € 39,
30* 

HHHH CHARME

FR
EEP

La Magnaneraie

Ligging: in een rustige, residentiële wijk met veel groen, op amper 5 minuten 
rijden van de stad Avignon (3 km). Villeneuve-lès-Avignon situeert zich strikt 
genomen in de regio Languedoc-Roussillon (want aan de andere kant van de 
Rhône gelegen), maar heeft een puur Provençaalse uitstraling en karakter. Het 
hotel wordt gedomineerd door het fort Saint André, van waaruit u een subliem 
panoramisch uitzicht heeft op Villeneuve, Avignon, de Rhônevallei en daarach-
ter de Mont Ventoux en de Alpillen. Bezoek in de streek onder meer Orange (op 
30 km), Arles en Nîmes (beide op zo'n 40 km), iets verder Marseille (op 105 km),...
Transport: per auto: 985 km (Brussel), 689 km (Parijs), 1.152 km (Amsterdam). 
Treinstation Avignon Centre op 5,4  km. TGV-station Avignon op 8,4  km. 
Luchthaven Avignon op 15 km, Marseille-Provence op 87 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom en receptie (24u/24). Restaurant Le Mûrier is open voor het 
uitgebreid ontbijt, de lunch en het diner. Bij mooi weer kan u dineren op het 
terras bij de tuin. De pianobar is een ontmoetingsplaats voor een exotische 
cocktail onder vrienden of... om zelf achter de piano te kruipen. De mooi aan-
gelegde hoteltuin is heel uitnodigend en biedt aangename verkoeling op warme 
zomerdagen. Verwarmd buitenzwembad met ligstoelen en parasols (open april-
oktober). Gratis parkeren in de straat of u kan gebruik maken van de overdekte 
parking van het hotel: vanaf € 10/nacht (kan vooraf gereserveerd worden).
Kamers: 32 kamers (met make-upspiegel), in eigen charmante stijl. Strijkijzer 
en -plank beschikbaar aan de receptie. Parket of tegelvloer. Naar keuze: charme 
(18-27 m²) of luxe kamers (22-42 m², sommige met balkon of terras, volgens 
beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
vast menu).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten vanaf 01/11/20. Het restaurant is geslo-
ten op zondagavond, geen halfpension mogelijk. Verblijfstaks: €  1,65/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: 01/03/20-30/04/20: upgrade naar een luxe kamer volgens beschikbaarheid.

Een prima keuze voor wie Provençaalse 
rust wil koppelen aan de nabijheid van 
de cultuurstad Avignon. Dit mooi gere
noveerde viersterrenhotel beschikt over 
alle troeven voor een geslaagde vakantie: 
een uitstekend restaurant, comfortabele 
kamers, de ligging nabij Avignon en een 
openluchtzwembad voor afkoeling op 
warme zomerdagen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
charme

1 persk.
charme

2 persk.
luxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PRVV0075 X0

A 01/03-30/04 59 112 120 halfpension 40
B 01/05-31/05 69 122 130
B 01/06-30/06 zondag/donderdag 69 122 130
C 01/06-30/06 vrijdag/zaterdag 90 156 168
D 01/07-31/08 109 175 193
B 01/09-30/09 zondag/donderdag 69 122 130
C 01/09-30/09 vrijdag/zaterdag 90 156 168
B 01/10-31/10 69 122 130

UW VOORDEEL
• 1 nacht betalen + de tweede nacht aan halve prijs (01/03/20-30/04/20, 29/09/20-

30/10/20)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/03/20-30/04/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-17/06/20, 06/08/20-28/10/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis met aankomst en vertrek op zaterdag 

(27/07/20-05/08/20)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

GRATIS

VilleneuvelèsAvignon
VilleneuvelèsAvignon 
ligt aan de andere kant 
van de Rhône, vlak bij 
de levendige kunststad 
Avignon, alom gekend 
omwille van het Palais 
des Papes, de vermaarde brug de Pont 
Saint Bénezet van het liedje 'Sur le pont 
d'Avignon, on y danse tout en rond', de 
met platanen afgeboorde lanen, de rivier 
die langs het oude centrum stroomt... en 
niet te vergeten de heerlijke wijn Château
neuf du Pape!

ch
ar

m
e 

ka
m

er



123

 € 40,
50*  € 81,

00* 

HHH

P FR
EE

FR
EE

HHHH

FR
EE

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Du Parc Entraigues

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
standaard

extra
bed 3

inclusief ontbijt
PRVV0061 X1

A 01/04-30/06 59 86 22
B 01/07-15/08 71 100 22
A 16/08-30/09 59 86 22
C 01/10-31/03 54 80 18

Ligging: het hotel ligt langs de D16, op 1 km van de dorpskern 
en op 12 km van toppers zoals Avignon, Carpentras, de Mont 
Ventoux en Châteauneuf du Pape. Op 19  km kan u de wijn-
gaarden van Beaume la Venise bezoeken. De omgeving leent 
zich uitstekend voor mooie wandelingen en fietstochtjes.
Transport: per auto: 955 km (Brussel), 686 km (Parijs), 1.148 km 
(Amsterdam). TGV-station Avignon op 17  km. Luchthaven 
Marseille-Provence op 80 km.
Faciliteiten: receptie (kluis), diverse gezellige zithoekjes, 
een bar en een ontbijt ruimte. Streekproducten te verkrijgen. 
Vlak naast het hotel ligt het restaurant La Table d'Or waarmee 
de hote lier samenwerkt (3 gangen streekmenu vanaf € 21 tot 
€  35  richt prijs, gesloten op zondag en zaterdag middag). 
Aangenaam buitenzwembad (15 x 7 m) in de tuin met gratis 
ligstoelen en handdoeken. Geen lift.
Kamers: 30  kamers (15  m², 2  verdiepingen, laminaatvloer) 
ingericht door de eigenares, knus en ongedwongen. Elke kamer 
genoemd naar een lokale schrijver of dichter. Comfort kamers 
aan de straatzijde, of privilège kamers met zicht op de tuin mits 
toeslag per persoon per nacht van € 4 (periode A/B), € 3 (peri-
ode C). Ook kleinere standaard éénpersoonskamers beschikbaar.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 9 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: huisdieren: € 6/nacht.

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(01/08/20-31/08/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten 
genieten)

GRATIS

Postherberg uit de 18de eeuw in een 
typisch Proven çaalse stijl. Gezellig 
hotel met een goede verhouding 
prijs/kwaliteit, ideaal gelegen om de 
regio te ontdekken.

EntraiguessurlaSorgue
Dit leuk middeleeuws stadje situeert zich tussen Avignon en 
Carpentras, vlak bij de Pont du Gard. Entraigues is gekend 
voor zijn lekkere truffels.

Aquabella

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

inclusief ontbijt
PRVV0080 X0

A 01/04-30/04 102 192
B 01/05-30/09 109 206
A 01/10-31/10 102 192
C 01/11-31/03 81 148

Ligging: topligging in het historisch centrum van Aix-en-
Provence. De prachtige binnentuin kijkt uit op de 14de-eeuwse 
uitkijktoren (Tourreluque). Vanuit het hotel wandelt u door 
de binnenstad tot de prachtige Cours Mirabeau (750 m). Het 
kunsten centrum van Hotel de Caumont ligt ook vlakbij (800 m).
Transport: per auto: 1.030  km (Brussel), 762  km (Parijs), 
1.125 km (Amsterdam). Treinstation Aix-en-Provence op 1 km, 
TGV-station op 16 km. Luchthaven Marseille-Provence op 28 km.
Faciliteiten: receptie, enkele treden hogerop vindt u de bar. 
Het restaurant geeft uit op de grote binnentuin waar iets ver-
derop het buitenzwembad ligt (mei-september). Beleef zalige 
cocooning-momenten in de Sextius spa (3.000 m²) met o.m. 
sauna, bubbelbad, zwembad en sensoriële douches (toegang 
gratis). Behandelingen zijn betalend. Publieke parking (op 
50 m, vanaf € 12/24 uur, afrekening mogelijk in het hotel).
Kamers: 108  warm aangeklede kamers. De comfort kamers 
(24 m², badjassen en pantoffels) geven uit op de tuin of de stad.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders of van 1 volbetalende persoon 
(inclusief ontbijt), in het laatste geval betaalt u de prijs in een 
éénpersoonskamer.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1,60/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen).
Bonus: huwelijksverjaardagen: glaasje champagne.

De Provence

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle 

daaropvolgende nachten (01/04/20-31/03/21).

GRATIS

Bekoorlijk hotel in het hart van 
de binnen stad, omringd door een 
mediterrane tuin, met een brede 
waaier aan faciliteiten. Geknipt voor 
een charmant, rustgevend verblijf.

AixenProvence
Elegante, levendige stad. Geschiedenis is hier alomtegenwoordig 
en winkelen gaat gepaard met de waardigheid van een rijk cultu-
reel erfgoed. Elk plein vertelt zijn eigen geschiedenis.
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Le Mas d'Aigret

Ligging: schitterend gelegen, tegen een rots aangebouwd, op zo'n 300 m van 
de ingang tot Les Baux-de-Provence. Het hoteldomein biedt een mooi kader 
met een tuin en veel groen, omringd door een prachtig landschap. Excursies: 
Saint-Rémy-de Provence, Fontvieille en de molen van Daudet, de abdij van 
Montmajour, Arles, Avignon,... Les Baux is ook een toegangspoort tot de 
Camargue met Les Saintes-Maries de la Mer en de versterkte stad Aigues-
Mortes, en tot de Luberon met het prachtig dorpje Oppède-le-Vieux, Gordes, 
l'Isle-sur-la-Sorgue,...
Transport: per auto: 990 km (Brussel), 710 km (Parijs), 1.180 km (Amsterdam). 
TGV-station Avignon op 25  km. Luchthaven Avignon op 25  km, Nîmes-
Garons op 40  km, Marseille-Provence op 60  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: hartelijk onthaal aan de receptie. De bar heeft een aangenaam 
schaduwrijk terras waar 's zomers het ontbijt wordt genuttigd. Het restaurant 
is onder gebracht in een gebouw uit 1700, uitgehouwen in de rotsen, wat zorgt 
voor een bijzonder decor. Hier wacht u een heerlijke keuken met Provençaalse 
accenten. Achter in de tuin ligt een mooi verwarmd openluchtzwembad (12 x 
6 m, van april tot september) met ligstoelen, 4 nieuwe balinese bedden en zicht 
op de ruïnes van het kasteel van Les Baux. Er zijn handdoeken beschikbaar. Geen 
lift (1 verdieping). Gratis parking. In de om geving: golf Les Baux (1 km, 9 holes), 
golf Mouriès/Servannes (10 km, 18 holes), tennis en paardrijden (2 km).
Kamers: 16 charmante superior kamers (21 m²) in een romantische stijl, met 
vast tapijt en een mooi zicht op de Alpillen. De kamers op de eerste verdieping 
hebben een balkonnetje, die op het gelijkvloers een terras (volgens beschik-
baarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu, bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: huisdieren: € 12,50/nacht. Het hotel is gesloten 12/11/20-
31/03/21. Het restaurant is gesloten op woensdag vanaf 01/10/20. Verblijfstaks: 
€ 1,65/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Een oude 'mas' (landhuis) uit 1700 werd 
omgebouwd tot een heel sympa thiek 
driesterrenhotel waar een onge dwon gen 
familiale sfeer heerst. Rustieke, Proven
çaalse stijl en een idyllische ligging tegen 
een rots met zicht op de kasteel ruïnes van 
Les Baux en een mooi panorama op het 
sublieme landschap van de Alpillen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PRVV0038 X1

A 01/04-10/04 86 156 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 26
halfpension 
volwassene 37 
kind < 12 jaar 20

B 11/04-30/09 101 186
A 01/10-11/11 86 156

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering voor 15/04/20, niet geldig voor 

verblijven 01/07/20-31/08/20) (cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-10/04/20, 01/10/20-11/11/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (14/04/20-20/05/20)
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/09/20-30/09/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Les BauxdeProvence
Les Baux is een van de 
130 mooi ste dor pen 
van Frankrijk, gelegen 
in het hart van de Alpil
len, op een rots achtige 
uitloper (900 m lang en 
200 m breed) die uitsteekt boven de vallei. 
Les Baux kan bogen op een roemrijke ge
schie de nis en is vandaag de dag een toe
ristische topper, druk bezocht door vele 
duizenden toeristen.

su
pe

rio
r 

ka
m

er



125

 € 44,
00*  € 77,

00* 

HHH

FR
EEP FR
EE

HHHH DESIGN

FR
EEP FR
EE

©Mark Elst

©Francis Amiand

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Mas de la Sénancole

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
terras

inclusief ontbijt
PRVV0010 X0

A 01/04-10/04 66 118 78
B 11/04-12/04 83 152 94
A 13/04-30/04 66 118 78
B 01/05-30/09 83 152 94
A 01/10-31/03 66 118 78

Ligging: op 4 km van Gordes, met zijn weergaloos panorama 
op de Luberon. Vlakbij bevindt zich Les Bories, een historisch 
monument. De Abbaye de Sénanque ligt op een kwartier en 
Avignon op een halfuur rijden.
Transport: per auto: 901 km (Brussel), 698 km (Parijs), 1.101 km 
(Amsterdam). TGV-station Avignon op 38  km. Luchthaven 
Marseille-Provence op 71 km.
Faciliteiten: receptie, gratis wifi. Bar met salon en restaurant 
met Provençaalse keuken en terras. Het ver warmd zwembad 
(12 x 6 m) is omringd door een fraaie tuin met een olijf boom 
van 300  jaar oud. Gratis ligstoelen en parasols, handdoeken 
(betalend). Sauna (gratis, 08u30-11u30 en 16-20 uur). Massages 
(betalend). Verhuur elektrische fietsen volgens beschikbaar-
heid. Gratis afgesloten parking (video bewaking). Geen lift.
Kamers: 20 kamers (20 m², tegelvloer), genoemd naar dorpen in 
de Luberon, met een smaakvolle inrichting in zuiderse tinten. 
Standaard kamer of kamer met terras op het gelijkvloers.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 42/dag (3 gangen, vast menu met bediening aan 
tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 21/nacht (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1,10/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Huisdieren: € 11/nacht. Het restaurant is 
gesloten op maandag en dinsdag (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-
31/03/21), geen halfpension mogelijk.
Bonus: fruitmand bij min. 3 nachten.

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (15/10/20-

24/12/20, 02/01/21-31/03/21) (gratis nacht 
ontbijt niet inbegrepen)

• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-
10/04/20, 13/04/20-30/04/20, 15/09/20-14/10/20)

(u kunt meermaals van de gratis nachten 
genieten) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Dit schitterend hotel, op ge trokken in 
de typische steen van de Luberon, 
biedt een authentiek kader. Charme, 
gezelligheid, modern comfort en ser
vice met een glimlach.

GordeslesImberts
Een van de mooiste dorpen van Frankrijk, gele gen op een 
heuvel flank en uitkijkend op het massief van de Luberon. Een 
authentiek stukje para dijs met een uniek panorama...

Ultimate Provence

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

familiekamer 
2 pers.

ontbijt niet inbegrepen
PRVV0082 X0

A 01/03-09/04 77 90 114
B 10/04-31/05 95 108 130
C 01/06-30/09 111 124 166
A 01/10-31/03 77 90 114

Ligging: een zalige ligging, te midden van de natuur met 
rondom wijngaarden. La Garde Freinet met de Provencaalse 
markten ligt op 8 km, de abdij van Le Thoronet op 22 km. Saint-
Tropez bevindt zich op 30 km.
Transport: per auto: 1.117  km (Brussel), 848  km (Parijs), 
1.329  km (Amsterdam). Luchthaven Marseille-Provence op 
115 km, luchthaven en treinstation Nice op 100 km.
Faciliteiten: modern hotel met het thema wijn als een rode 
draad doorheen het gebouw. De receptie, met hoog plafond, 
oogt indrukwekkend (open 7  tot 20  uur). Hier bevindt zich 
tevens eens wijnshop en een degustatieruimte. In de Atmos 
bar en het restaurant hangt een urban-chic vibe. Geniet van 
een wijncocktail, degustatie of van heerlijke fusiongerechten 
op het rooftopterras. Mogelijkheid tot ontbijtbuffet ter plaatse 
(richtprijs € 20). Relaxte sfeer aan het openluchtzwembad.
Kamers: 32 moderne kamers (gebruik van designelementen en 
licht). Classic kamer (15 m², max. 2 personen), een superior 
kamer met terras (25 m², max. 2 personen) of een familiekamer 
(30 m², max. 4 personen, zie ook Uw voordeel).
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 2 kin-
deren t/m 12 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders 
(ontbijt niet inbegrepen).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  2,53/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Afwijkende annuleringsvoorwaarden: peri-
ode B: 100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis, periode C: 100% 
kosten vanaf 21 dagen voor afreis.

UW VOORDEEL
• Enkel in de familiekamers: de 3de en 

4de persoon (volwassenen of kinderen) 
overnachten gratis op de kamer van 
2 volbetalende personen (01/03/20-31/03/21) 
(ontbijt niet inbegrepen)

GRATIS

Gloednieuw designhotel met een top
ligging tussen de wijngaarden. Het 
prachtige uitzicht, de stijlvolle kamers 
en het heerlijke buitenzwembad 
garanderen u een zorgeloze vakantie.

La GardeFreinet
Charmant mediterraans dorpje met prachtige uitzichten op 
de omgeving. Met amper 1800 inwoners is het hier rustig ver-
toeven. Op woensdag- en zondagochtend een kleine markt.

De Provence
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Mas de l'Oulivié

Ligging: nabij de toegangsweg tot Les Baux (centrum op 2 km), maar het hotel 
ligt rustig verscholen in het Alpillen-landschap. Het kasteel van Baux en de 
Carrières de Lumières (kunstwerkprojecties op muziek) liggen op 2,5 km.
Transport: per auto: 990 km (Brussel), 710 km (Parijs), 1.180 km (Amsterdam). 
TGV-station Avignon op 25  km. Luchthaven Avignon op 25  km, Nîmes-
Garons op 40  km, Marseille-Provence op 60  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel maakt deel uit van de 'Hôtels au naturel'. Typisch voor 
deze hotels is het gebruik van dagverse producten van lokale producenten 
en een respectvolle integratie in een uitzonderlijk mooie natuuromgeving. 
U kan het schitterende natuurpark (met Franstalige gids) in al zijn facetten 
ontdekken. U treedt de perfect onderhouden Provençaalse mas binnen via de 
receptie met een gezellig salon waar houten steunbalken contrasteren met de 
witte schouw in de typische steen van Les Baux. Omgeven door een geurende 
tuin en een olijfboomgaard in de achtergrond, geniet u in alle stilte aan het 
buitenzwembad. Intiem terras voor een lekker ontbijt, beperkte lunchkaart. 
Fietsverhuur, tennis- en petanqueterrein. Golf (18 holes) op 3 km.
Kamers: 25  kamers en 2  suites, charmant ingericht in een smaakvolle 
Provençaalse stijl. Naar keuze: caractère (20-22 m², gelijkvloers of verdieping, 
Alpillen-, tuin- of zwembadzicht, max. 2 volwassenen en 1 kind), privilège (20-
26 m², gelijkvloers, sluit aan op de tuin, max. 2 personen) of prestige (30-40 m², 
gelijkvloers of verdieping, Nespressotoestel, max. 3 volwassenen of 2 volwas-
senen en 1 kind).
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de caractère en prestige kamers: 1 kind 
t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (ontbijt niet inbegrepen).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 2,53/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 20/nacht. Het hotel is gesloten vanaf 11/11/20.
Bonus: bezoek aan de Moulin Castelas en degustatie van olijfolie. 10% korting 
op de green fee van de Golf des Baux-de-Provence (18 holes). Jonggehuwden: 
upgrade volgens beschikbaarheid en geschenkje.

Een indrukwekkend Alpillenlandschap, 
een mediterrane tuin omringd door 
olijf bomen en cipressen, de geur van 
lavendel,... een heerlijk kader voor een 
rustgevende vakantie. In deze Provençaal
se mas is een zorgzaam gevoel voor detail 
en goede smaak duidelijk merkbaar. Een 
geraffineerd adresje in het hart van een 
natuurpark.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
caractère

2 persk.
privilège

2 persk.
prestige

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PRVV0079 N1

A 30/03-10/04, 14/04-30/04 121 134 178 extra bed (3de volwassene) 
in een prestige kamer
periode A 33
periode B 42

B 11/04-13/04, 01/05-30/09 151 167 221
A 01/10-10/11 121 134 178
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking PRVVP079
C periode A 559 615 785
D periode B 679 745 959

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-26/04/20, 

29/09/20-07/11/20) ONTDEKKING
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijt
 ∙ bezoek (met audiogids) 
aan het kasteel

 ∙ toegangsticket voor de 
Carrières de Lumières en 
het Yves Brayer museum

 ∙ culinaire fietstocht 
(3 stops) met electrische 
fiets (ongeveer 10 km)

 ∙ picknickmand

GRATIS

vanaf

Les BauxdeProvence
Les Baux is een van de 
130 mooi ste dor pen 
van Frankrijk, gelegen 
in het hart van de Alpil
len, op een rots achtige 
uitloper (900 m lang 
en 200 m breed) die uitsteekt boven de 
vallei. Les Baux kan bogen op een roem
rijke ge schie de nis en is vandaag de dag 
een toeristische topper, druk bezocht door 
vele duizenden toeristen.
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Marseille Bompard La Corniche

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

inclusief ontbijt
PRVV0020 X0

A 01/04-19/04 71 129 90
B 20/04-27/09 84 142 103
A 28/09-31/03 71 129 90

Ligging: in een residentiële wijk op 2,7 km van de haven en 
het centrum, in de nabijheid van de zee en het strand (1 km). 
De indrukwekkende Basiliek Notre Dame de la Garde die boven 
de stad torent, bereikt u gemakkelijk te voet (1,4 km). Dit is 
het rustige Marseille, terwijl de animatie van de stad vlakbij is.
Transport: per auto: 1.044  km (Brussel), 774  km (Parijs), 
1.248 km (Amsterdam). Treinstation Marseille Saint Charles op 
4,5 km. Luchthaven Marseille-Provence op 27 km.
Faciliteiten: dit charmant etablissement biedt u een aange-
naam en rustig kader met centraal de mooi verzorgde tuin van 
3.000  m², verfraaid met enkele moderne beeldhouwwerken. 
Het hotel werd gerenoveerd tijdens de winter van 2019. In het 
restaurant Café Albert wordt u een Provençaalse keuken aan-
geboden. Er is een bar/salon en een schaduwrijk terras met 
uitzicht op de tuin. Verder ook een mooi openluchtzwembad 
met ligstoelen en parasols (gratis). Afgesloten parking (gratis, 
volgens beschikbaarheid).
Kamers: de 49 kamers zijn smaakvol aangekleed in een vlotte, 
eigentijdse stijl. We reserveren voor u een standaardkamer 
(20 m², stadszijde) of een superior kamer (20 m², tuinzijde). 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik (standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 35/dag (3 gangen, keuzemenu, bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  2,48/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Huisdieren: € 15/nacht.

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(01/04/20-31/03/21)

Een oase van rust in de directe nabij
heid van de grootstad en het strand. 
U voelt zich meteen in vakantie
stemming: genieten van strandgenoe
gens én de animatie van de stad!

Marseille
De stad ligt in een subliem decor gevormd door de haven, de 
eilanden voor de kust en de talrijke pittoreske inhammen. 
Daarnaast is er pastis, bouillabaisse, zon en farniente...

Les Arnelles

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
marais

2 persk.
camargue

familiekamer
min. 4 pers.

inclusief ontbijt
PRVV0076 X0

A 10/02-28/03, 03/11-10/11 zo/vrij 145 164 136
B 29/03-28/06, 07/09-01/11 uitgez. topdata zo/do 161 183 148
C 29/03-28/06, 07/09-01/11 uitgez. topdata vrij 180 206 164
C 01/09-06/09, 02/11 zo/vrij 180 206 164
inclusief halfpension
D 10/02-28/03, 03/11-10/11 za 206 225 199
E 29/03-28/06, 07/09-01/11 uitgez. topdata za 222 244 210
F 01/09-06/09, 02/11 za 247 267 230
F 29/06-31/08 247 267 230
F Topdata 247 267 230

Ligging: net voor het binnenrijden van het dorp, vlak bij het 
schitterende natuurgebied. Achter het hotel ligt een ongerepte 
moeraszone. U zit op 1,5 km van de Middellandse Zee.
Transport: per auto: 1.080 km (Brussel), 776 km (Parijs), 1.237 km 
(Amsterdam). Luchthaven Marseille-Provence op 105 km.
Faciliteiten: een geslaagde en charmante renovatie. U stapt 
over het moeras, via een houten plankenvloer, tot aan het 
hoofdgebouw met de receptie, de bar en het restaurant. Vanuit 
het restaurant heeft u een mooi uitzicht op het moerasland-
schap. Het schaduwrijke terras geeft uit op het zwembad. Goed 
uitgebate manege (mogelijkheid tot initiaties paardrijden en 
excursies te paard).
Kamers: 15  kamers, die allemaal over een privaat terras 
beschikken. We reserveren voor u een marais kamer (21 m², 
max. 2 personen) met make-upspiegel en houten plankenvloer. 
De camargue kamers zijn iets groter (25 m², max. 2 personen). 
De familiekamers zijn geschikt voor 4 personen (36 m², met een 
tweepersoonsbed en 2 éénpersoonsbedden).
Maaltijden: halfpension (10/02/20-28/06/20, 01/09/20-
02/11/20 verblijven op zaterdag, 29/06/20-31/08/20 en topdata 
elke dag): ontbijt en dîner d'hôte. Overige periodes: logies en 
ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: topdata 2020: 12/04-13/04, 01/05, 08/05, 21/05, 
01/06, 01/11. Verblijfstaks: € 1,50/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Gesloten vanaf 11/11/20. Huisdieren: € 15/nacht.

De Camargue

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (10/02/20-28/03/20, 

03/11/20-10/11/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst van 

zondag t/m dinsdag (29/03/20-28/06/20, 07/09/20-
31/10/20)

(uitgez. topdata)

GRATIS

Een charme en karakterhotel in het 
hart van de Camargue, in harmonie 
met de omliggende natuur. U komt 
zeker tot rust, maar doet er ook vele 
ontdekkingen en ontmoetingen.

Les SaintesMariesdelaMer
Aan de kust, in de uitvloeiingsdelta van de Rhône. De Camargue 
is een beschermd natuurgebied. De flamingo's doen exotisch 
aan, de paarden en stieren behoren tot het cultureel erfgoed.
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Maison Albar Hotels  L'Imperator

Ligging: in het hart van Nîmes, tegenover de Jardins de la Fontaine, op 250 m 
van het Maison Carrée en op 1 km van de befaamde Arènes de Nîmes waar 
vroeger 24.000 toeschouwers de spektakels konden bijwonen. De stad ontstond 
in de 6de eeuw v.Chr. en heeft een zeer rijke geschiedenis, die u o.m. kunt 
herbeleven tijdens de Feria van Nîmes, in de week van Pinksteren. Dan worden 
hier stierengevechten, volksfeesten en talrijke andere evenementen gehouden. 
Vanuit het hotel kunt u vlot daguitstapjes maken naar Montpellier, Avignon of 
de kusten van de Languedoc en de Provence.
Transport: per auto: 984 km (Brussel), 711 km (Parijs), 1.178 km (Amsterdam). 
Luchthaven Nîmes op 15 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit prestigehotel werd volledig gerenoveerd en heropende in het 
voorjaar van 2019 als vijfsterrenhotel. Bij het binnenkomen in de ruime hal 
valt de link met de art deco meteen op: u ziet er een prachtig spel van geo-
metrische vormen en goed gekozen kleurenpaletten. Ook de authentieke lift in 
het midden van de trappenhal springt meteen in het oog. Receptie, stijlvolle 
zithoekjes en uitnodigende bar. Het ontbijt wordt aan tafel geserveerd, bij 
mooi weer op de patio. Het gastronomische restaurant beschikt over een terras 
en serveert heerlijke topgerechten onder leiding van de gerenommeerde chef 
Pierre Gagnaire die al 3 keer een Michelinster mocht ontvangen. Ook in bras-
serie L'Impé kan u lekkere, lokale gerechten eten. Geniet in de pas geopende 
spa (tegen betaling) of in het buitenzwembad. Privégarage (vanaf € 35/24 uur).
Kamers: 53 gracieus ingerichte kamers badend in daglicht. De zachte kleuren 
worden mooi gecombineerd met fellere kleuraccenten en gouden details. Ook 
in de kamers komen de geometrische vormen terug in de art-decomeubelen die 
toch ook de huiselijke sfeer bewaren. Wij reserveren voor u een superior kamer 
(20 m², max. 2 personen) of een deluxe kamer (23 m², max. 2 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,98/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Kleine huisdieren: € 30/nacht.

Dit mythisch artdecohotel in hartje Nî
mes werd in het voorjaar van 2019 volledig 
gerenoveerd. Het mocht al heel wat be
roemde gasten ontvangen zoals Pablo Pi
casso en Ernest Hemingway. Luxe en com
fort zijn de kernwoorden en gaan hand in 
hand met tijdloze elegantie. Het mooie 
binnenterras nodigt uit tot zalig verpozen 
onder de eeuwenoude bomen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

inclusief ontbijt
LDRV0027 N1

A 01/04-15/06 140 165
B 16/06-15/09 175 200
A 16/09-31/10 140 165
C 01/11-31/03 108 133

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04/20-31/03/21)
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Nîmes
Een mysterieuze stad 
met een 2 millennia 
rijke geschiedenis: 
Romeinse meester
werken, moderne 
architectuur, JeanJac
ques Rousseau,... U kunt er ronddwalen 
langs statige gebouwen, autovrije straten 
en Romeinse overblijfselen.'s Avonds ge
niet u van een drankje op een van de vele 
gezellige pleintjes waar een mediterrane 
sfeer heerst.
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Château d'Arpaillargues

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
kasteel

inclusief ontbijt
PRVV0056 N1

A 01/04-30/04, 27/09-31/03 uitgez. topdata 76 131 95
B 01/05-28/05 uitgez. topdata 109 199 115
C 29/05-13/09 124 233 131
B 14/09-26/09 109 199 115
C Topdata 124 233 131

Ligging: u logeert op het platteland, op 4  km van de stad 
Uzès. Dagelijks wordt hier een levendige Provençaalse markt 
gehouden.
Transport: per auto: 972 km (Brussel), 709 km (Parijs), 1.170 km 
(Amsterdam). Treinstation Nîmes op 25  km. Luchthaven 
Montpellier op 80 km.
Faciliteiten: dit gerestaureerd historisch kasteeltje werd 
om getoverd tot een elegant charmehotel en is omringd door 
een park en een prachtige plantentuin. Lobby met de receptie 
en een bar. Het restaurant Le Marie d'Agoult serveert een geraf-
fineerde keuken en heeft een uitgebreide wijnkelder. Mooi bui-
tenzwembad (10 x 5 m) met ligstoelen, handdoeken en poolbar 
(grill in juli en augustus). Gratis tennis en petanque. Geen lift 
(2 verdiepingen).
Kamers: 28 kamers (15 m², vast tapijt of parket). De kamers in 
het kasteel zijn van een klassieke, romantische stijl. De stan-
daardkamers zijn ondergebracht in de Magnanerie, een zijvleu-
gel van het hotel, de inrichting is hier iets moderner. Extra bed 
(3de volwassene): € 47/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 55/dag (4 gangen, keuzemenu met bediening aan 
tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: huisdieren: € 15/nacht. Het hotel is gesloten 
01/11/20-22/12/20 en 01/01/21-01/03/21. Topdata 2020: 10/04/20-
13/04/20, 21/05/20-24/05/20, 31/12/20.

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/04/20, 

27/09/20-31/10/20, 23/12/20-30/12/20, 02/03/21-
31/03/21)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-28/05/20, 
14/09/20-26/09/20)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (29/05/20-13/09/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(uitgez. topdata) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Historisch kasteeltje te midden van 
de natuur in een regio met enorm veel 
beziens waardigheden. Hier woonde 
ooit de gravin d'Agoult, muze van 
Franz Listz. Op en top charme!

Uzès
Typisch middeleeuws stadje, tussen de zee en het natuur-
gebied van de Cevennen, met een rijk ver leden en heel wat 
regionale producten zoals truffels, olijven, asperges en wijn.

Château Saint Roux

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
familie

2 persk.
loft

ontbijt niet inbegrepen
PRVV0083 X0

A 01/03-09/04 70 92 100
B 10/04-31/05 77 100 111
C 01/06-30/09 90 114 124
A 01/10-31/03 70 92 100

Ligging: in het hart van de Provence maar tegelijk ook op een 
boogscheut van de Côte d'Azur. Het hotel ligt te midden een 
uitgestrekt wijndomein. Bezienswaardigheden in de omgeving: 
de abdij van Thoronet (op 15 km), Sainte-Croix-du-Verdon (op 
65 km), de stranden van Sainte Maxime (op 44 km). Breng een 
bezoek aan het schildpaddendorp in Carnoules (op 27 km).
Transport: per auto: 1.110  km (Brussel), 841  km (Parijs), 
1.322  km (Amsterdam). Luchthaven Marseille-Provence op 
108 km, luchthaven en treinstation Nice op 92 km.
Faciliteiten: receptie (8  tot 18  uur) in landelijke stijl met 
vintage details. Het gezellige restaurant werkt volgens het 
farm-to-table concept, uitsluitend lokale, biologische gerech-
ten met dagverse producten. Ontbijt mogelijk ter plaatse 
(richtprijs € 15). In de shop worden zowel prijswinnende wijnen 
als eigengemaakte geitenkaas verkocht.
Kamers: knus en kleinschalig hotel met slechts 5 kamers. De 
gerestaureerde meubels, de stenen muren en houten balken 
geven het gevoel in een kasteel te logeren. Classic kamers 
(25 m², max. 2 personen), familiekamers (42 m², max. 2 volwas-
senen en 2 kinderen) of loft kamers (40 m², max. 2 personen).
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 2 kin-
deren t/m 11 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders 
(ontbijt niet inbegrepen).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1,65/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Afwijkende annuleringsvoorwaarden: peri-
ode B: 100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis, periode C: 100% 
kosten vanaf 21 dagen voor afreis.
Bonus: welkomstdrankje.

De Provence

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle 

daaropvolgende nachten (01/03/20-31/03/21) 
(ontbijt niet inbegrepen)

GRATIS

Knap gerenoveerde hoeve uit de 15de 
eeuw getransformeerd tot een stijlvol 
logeeradresje met behoud van de 
charme en de ziel. Hier komt u thuis 
in de Provence.

Le CannetdesMaures
Dit dorp bestaat uit twee delen: oude historische centrum Le 
Cannet, gelegen op de heuvel, en het commerciële centrum 
aan de voet dat zijn charme heeft weten te behouden.
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Bastide du Calalou

Ligging: op 600 m hoogte nabij het dorpje, centraal in het uitgestrekte natuur-
park van de Verdon. La Bastide du Calalou is een ideaal uitgangspunt voor een 
bezoek aan de Provence en de Var: het ongerepte landschap van de Gorges du 
Verdon, de meren van Sainte-Croix en Esparrons, de dorpjes Tourtour, Moustier-
Sainte-Marie, het keramiekmuseum in Salernes, Aups met zijn truffels en 
sfeer volle markt op woensdag en zaterdag, Cotignac, de bergdorpjes van de 
Haut-Var, de abdij van Thoronet en het prehistorisch museum van Quinson, 
Saint-Maxime en Saint-Tropez (83 km).
Transport: per auto: 1.083 km (Brussel), 817 km (Parijs), 1.274 km (Amsterdam). 
TGV-stations Aix-en Provence en Toulon op 99  km. Luchthaven Marseille-
Provence op 110 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: deze statige, grote bastide heeft haar charme volledig bewaard 
en werd respectvol omgebouwd tot een prima hotel. Er is een sfeervolle bar 
met piano en open haard, een televisieruimte en een bibliotheek met gezel-
schapsspelletjes. In het restaurant met open haard en terras kan u terecht voor 
ontbijt, lunch en diner. Hier worden heerlijke Franse gerechten geserveerd. Het 
park van 4 ha wordt uitstekend onderhouden en biedt een verwarmd zwembad, 
een tennisplein en een badmintonbaan. De lokale sport is de petanque, en ook 
deze kan u hier beoefenen. Mogelijkheid tot massages op aanvraag (betalend).
Kamers: de 32 kamers zijn ingericht in een typisch Provençaalse stijl. Ze zijn 
uitgerust met een make-upspiegel, badjassen, een Nespressotoestel en tegel-
vloer. Er zijn 3 types: comfort (16-21 m², douche en terras), romantique (23-
30 m², bad) en junior suites (30-50 m², bad, douche en apart toilet).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet) of halfpension.
Kinderen: kinderbedje betalend. Enkel in de romantique kamers en junior sui-
tes: 1 kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief 
ontbijt periode A/B/C/D/F/G, inclusief halfpension periode E/H).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 18  jaar): €  2,53/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Huisdieren: € 17/nacht.

U ver blijft op een prachtig domein van 
maar liefst 4 ha. De stijl van de kamers, de 
locatie in het pittoreske Moissac Bellevue, 
de keuken... alles ademt hier de sfeer van 
de Provence. De ligging is perfect voor uit
stapjes, maar ook voor wie graag ter plaat
se blijft, is alle comfort voorzien.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

2 persk.
romantique

junior suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PRVV0073 X0

A 01/04-30/04, 27/09-06/11 84 100 127 halfpension kind 3 < 13 jaar 
per. F 34 
per. G 53

B 01/05-03/07, 30/08-26/09 102 124 152
C 04/07-29/08 113 148 173
D 07/11-31/03 77 93 102
inclusief halfpension PRVVOH73
E 01/04-30/04, 27/09-06/11 117 135 163
F 01/05-03/07, 30/08-26/09 133 160 188
G 04/07-29/08 144 185 209
H 07/11-31/03 110 129 138

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 01/02/20)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/04/20, 01/11/20-18/12/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-29/05/20, 27/09/20-31/10/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (30/05/20-03/07/20, 29/08/20-26/09/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (27/06/20-10/07/20, 22/08/20-04/09/20)
• 60+: 5% korting (01/04/20-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt of halfpension)

GRATIS

Moissac Bellevue
Dit typisch Provençaals 
dorpje zal u met zijn 
char  me zonder twij
fel weten te bekoren. 
Moissac Bellevue heeft 
zijn naam niet gesto
len: de panorama's op de bergen en de 
Aups vallei zijn er prachtig, ook vanuit 
het hotel. U kan van hieruit talrijke mooie 
excursies maken. De mogelijkheden zijn 
legio, u bevindt zich in het hart van de 
HauteProvence.
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Auberge La Fenière

Ligging: rustig, in het groen langs de Route de Lourmarin tussen Cadenet en 
Lourmarin. Via een korte private weg rijdt u het domein op, een ware oase van 
rust. Lourmarin zelf ligt 2 km verderop. Breng zeker een bezoek aan het wijndo-
mein/openluchtmuseum Château La Coste op 19 km. De in het landschap geïn-
tegreerde kunstwerken zullen u bekoren. Het beschermde natuurpark van de 
Luberon, waar u prachtige fietstochten en wandelingen kan maken, ligt vlakbij.
Transport: per auto: 1.011 km (Brussel), 744 km (Parijs), 1.208 km (Amsterdam). 
TGV-station Aix-en-Provence op 56 km. Lucht haven Avignon Caumont op 56 km, 
Marseille-Provence op 62 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: gastronomie staat hier centraal. Onder (bege)leiding van de fami-
lie Sammut worden de lekkerste gerechten op tafel getoverd, klaargemaakt met 
uiterste toewijding en enthousiasme. U kan verfijnd dineren in het gastrono-
misch restaurant Reine Sammut, het eerste gluten- en lactosevrije restaurant 
dat een Michelinster heeft gekregen. In bistro la Cour de Ferme wordt bij de 
keuze van de ingrediënten veel belang gehecht aan een korte productieketen. 
De hedendaagse kookschool Cuisine Libre organiseert diverse workshops en 
masterclasses. Grote tuin en buitenzwembad (nabij de suites). Geen lift.
Kamers: slechts 16 kamers en suites, een kleinschalig en intiem kader. 7 Kamers 
in de Auberge en 4 kamers in de Mas de Famille ernaast (allebei in Provençaalse 
stijl). De 5 suites bevinden zich in een modern bijgebouw op 75 m (eigentijdse 
stijl) vlak bij het zwembad. Alle kamers zijn comfortabel ingericht en beschik-
ken over badjassen en pantoffels. Standaardkamer (25 m², Auberge of Mas, 
2de verdieping, balkon), superior kamer (25 m², Auberge of Mas), petite suite 
(30 m², Mas, terras, zithoek, minibar) of suite (30 m², modern bijgebouw, terras, 
zithoek, minibar).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 11/nacht. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 12  jaar): €  2,53/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Huisdieren: € 10/nacht. Het hotel is gesloten 01/01/21-
31/01/21.

Vlak bij een van de mooiste dorpen van 
Frankrijk, bouwde de familie Sammut dit 
charmante hotel (met uitstekende restau
rants) uit tot een absoluut topadres met in
ternationale uitstraling. Uit alle uithoeken 
van de wereld komen mensen genieten, 
koken en proeven. Bezieling, respect en 
engagement zijn hier de sleutelwoorden.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.
superior

petite 
suite 

2 pers.
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PRVV0078 N1

A 01/04-18/06 87 102 128 153 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 55B 19/06-13/09 102 112 137 163

A 14/09-31/10 87 102 128 153
C 01/11-31/03 71 94 112 137

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 30 dagen voor afreis voor 

verblijven 01/04/20-09/04/20, 13/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21) 
(niet cumuleerbaar)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-31/12/20, 01/02/21-31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-09/04/20, 14/04/20-30/04/20, 

01/10/20-31/10/20)
• 

De Luberon

GRATIS
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Lourmarin
Gelegen tussen 2 val
leien, beschut tegen 
de mistral, treft u een 
van de mooiste Franse 
dorpen. In tegenstelling 
tot de ietwat ingeslapen 
dorpen in de omgeving, bruist Lourmarin 
van het leven. Er zijn talrijke festiviteiten 
en festivals, de wekelijkse markt op vrij
dag lokt bezoekers uit de hele regio. U 
vindt er ook het oudste renaissancekas
teel van Frankrijk.
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Les Peupliers

Ligging: aan de rand van het dorp, uiterst rustig zonder doorgaand verkeer. 
Baratier is een typisch bergdorp. Embrun (op 5 km) heeft al meer weg van 
een stad met een statige kathedraal. Het panorama op de omliggende ber-
gen is feno menaal en doet elke natuur- en wandelliefhebber watertanden. Ook 
met een alle terreinenfiets (ATB) kan u er prachtige rondritten maken (zie ons 
Charming+ pakket). Dankzij de elektrische trapondersteuning geldt dit voor 
fietsers van elk niveau. Andere mogelijkheden zijn natuurwandelingen die ver-
trekken vanuit het dorp, tennis, rafting, kanovaren, kajak, canyoning, waterski, 
enz... Het aan bod is enorm uitgebreid. In het hotel zal men u graag alle gede-
tailleerde infor matie verlenen.
Transport: per auto: 970 km (Brussel), 705 km (Parijs), 1.165 km (Amsterdam). 
Treinstation Gap op 38 km. Luchthaven Marseille-Provence op 208 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u verblijft in een grote, charmante chalet, met vooraan een mooi 
aangelegde tuin met terras. Meteen bij aankomst merkt u dat de authentieke 
charme en het bergkarakter domineren. In het gezellig restaurant worden in no-
va tieve gerechten geserveerd, die een goede waardering van diverse restau-
rantgidsen krijgen. Aan het hotel is een ontspanningschalet gebouwd met 
buitenzwembad (verwarmd, half mei tot half september), sauna, hamam en 
bubbel bad. Fietsstalling (afsluitbaar) en een lokaal om uw kledij te drogen. 
Lift tot de 1ste verdieping.
Kamers: het hotel telt 25 kamers in een warme bergstijl met veel hout. Naar 
keuze selecteerden wij voor u type 2 soleils (14 m²) of type 3 soleils (19 m², 
balkon mits toeslag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag. Kindermenu.
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1,50/persoon/nacht (ter plaatse te beta-
len). Huisdieren: € 5/nacht. Het hotel is gesloten 01/04/20-07/05/20 en vanaf 
18/10/20.

U logeert hier in een heel charmant hotel 
nabij het stuwmeer van SerrePonçon o.l.v. 
de familie Bellotier. Fietsen in de bergen 
en actief sporten  de mogelijkheden zijn 
legio  of luilekker genieten van de zon en 
het panorama aan het meer. Wat u ook 
verkiest, het uitstekend restaurant en de 
prima hotelfaciliteiten garanderen een ge
slaagde vakantie.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
2 soleils

2 persk.
3 soleils

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PRVV0071 X0

A 08/05-09/05, 20/05-23/05 59 64 38 kind 3 < 12 jaar incl. ontbijt 
per. A 32 
per. B 30
halfpension 
volwassene 32 
kind < 13 jaar 15
2 persk. balkon (toeslag 
op 2 persk. 3 soleils) 3

B 10/05-19/05, 24/05-29/05, 13/09-17/10 53 58 36
A 30/05-31/05, 11/07-12/09 59 64 38
B 01/06-10/07 zondag/vrijdag 53 58 36
A 01/06-10/07 zaterdag 59 64 38
Pakketprijs per persoon Charming+ Fietsen PRVVP071
C 08/05-09/05, 20/05-23/05, 30/05-12/09 347
D 10/05-19/05, 24/05-29/05, 13/09-17/10 335

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/03/20) 

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/09/20-17/10/20)
(inclusief ontbijt)

FIETSEN
 ∙ 3 nachten in een kamer 
type 2 soleils

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 3x halfpension
 ∙ elektrische fiets 
(mountainbike) voor 2 dagen

GRATIS

vanaf

Baratier
Een sympathiek, gezel
lig berg dorpje dat vlak 
bij het grote stuw meer 
van SerrePonçon is 
gelegen. Het dorps
centrum ligt op 780 m 
boven de zeespiegel, maar de hoogste 
pieken op het grondgebied reiken tot 
3.000 m. De ligweide en het strand aan 
de water plas van Embrun situeren zich 
op amper 5 km, mogelijkheid tot talrijke 
watersporten.
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Auberge de Tavel

Ligging: het hotel ligt vlak bij het centrum van het dorp. De Pont du Gard ligt 
op 20 minuten rijden, de Mont Ventoux op 1 uur. U logeert hier in een decor van 
wijngaarden, olijfbomen, eiken, tijm, lavendel,...
Transport: per auto: 942 km (Brussel), 672 km (Parijs), 1.144 km (Amsterdam). 
TGV-station Avignon op 12 km. Luchthaven Nîmes op 30 km, Marseille-Provence 
op 93 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: deze karaktervolle woning, de vroegere dorpsschool, werd gebouwd 
in 1900. De charme van weleer is gebleven, het comfort van vandaag werd toe-
gevoegd. De receptie, de bar en de ontbijtruimte zijn aangenaam ingericht. Het 
elegante restaurant biedt een decor van oude muren en balken. U geniet er van 
een jonge en creatieve keuken met de smaken en aroma's van de Provence. In de 
tuin wacht u een openluchtzwembad (6 x 4 m, mei-oktober) met gratis ligstoe-
len en parasols. Fietsverhuur. Er is een gratis kleine parking (slechts 6 plaatsen, 
deze kunnen niet op voorhand gereserveerd worden, volgens beschikbaarheid). 
In de omgeving: tennis op 1 km, paardrijden op 8 km, golf (18 holes) op 10 km.
Kamers: kleinschaligheid is hier troef: er zijn niet meer dan 11 kamers en sui-
tes, elk met hun eigen stijl. Ze beschikken over badjassen en pantoffels en 
tegelvloer of parket. We reserveren voor u naar keuze: charme kamers (18 m², 
max. 2 personen), een grote charme kamer (22 m², max. 3 personen) of ruime 
suites met zithoek (28-30 m², max. 3 personen, kitchenette). Enkele kamers 
hebben houten balken en schuine wanden onder het dak, wat voor een mooie 
en intieme sfeer zorgt.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen. Geen 
halfpension mogelijk op 24/12, 31/12 en 14/02.
Kinderen: enkel in de grote charme kamers en de suites: kinderbedje gratis en 
verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 11 jaar in de kamer/suite van de ouders 
(zie prijstabel).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 15/11/20-26/11/20. Huisdieren: 
€  5/nacht. Verblijfstaks: € 0,80/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Het 
restaurant is gesloten op woensdag en donderdag, geen halfpension mogelijk 
Geen aankomst mogelijk na 19 u op woensdag en donderdag (receptie gesloten). 
Topdata: 31/12/20.

De gezellige Auberge de Tavel biedt he
dendaags comfort en is ondergebracht in 
een charmante residentie: een geslaagde 
combinatie... De kamers zijn gerieflijk en 
de keuken is van niveau. De ligging is ide
aal t.o.v. de voornaamste toeristische trek
pleisters van de regio. De eigenaars gaan 
graag in op al uw wensen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
charme

grote
2 persk.
charme

suite
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PRVV0019 X1

A 01/04-31/10 70 75 97 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 14
extra bed (3de volwassene)
periode A 24 
periode B 20
halfpension 
volwassene 44

B 01/11-31/03 uitgez. topdata 61 65 80
A 31/12/20 70 75 97
Pakketprijs per persoon Charming+ Fietsen PRVVA019
C 01/04-31/10 629 655 765
D 01/11-31/03 615 639 715

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 45 dagen voor afreis voor 

verblijven 01/04/20-31/05/20, 15/09/20-20/12/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/11/20-31/03/21)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-10/05/20, 15/09/20-15/11/20)
• 60+: 5% korting (verblijven 01/04/20-31/03/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

De Provence-Gard

FIETSEN
 ∙ 5 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 3x 4 gangendiner
 ∙ fiets voor 3 dagen 
(electrische fiets)
(verzekering, helm en 
assistentie inbegrepen)

 ∙ 1 picknickmand
 ∙ roadbook

GRATIS

vanaf

Tavel
Dit dorp heeft nog de 
echte sfeer van het 
zuiden, compleet met 
wasplaats en fontein. 
Tavel ligt in het hart 
van de Rhônevallei. 
Dit plaatsje is de bakermat van een be
kende wijn, een kwaliteitsvolle Côtes du 
Rhône en de eerste Franse roséwijn. Een 
uitgestippelde wijnroute van 15 km door
kruist de 3 voornaamste zones van het 
Tavelwijnproductiegebied.
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Hôtel le Pigonnet

Ligging: op ongeveer 1,5 km van het historisch centrum van Aix-en-Provence, 
een wirwar van pittoreske straatjes en pleintjes met terrasjes en winkels. 
Perfect gelegen om de ruime regio te verkennen: op 90 km van de Camargue 
met de flamingo's en wilde paarden en op 50 km van het Parc national des 
Calanques. Marseille, met een uitgebreid cultureel erfgoed, ligt op 30 km.
Transport: per auto: 1.028 km (Brussel), 757 km (Parijs), 1.207 km (Amsterdam). 
TGV-station Aix-en-Provence op 14  km, luchthaven Marseille-Provence op 
25 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u betreedt het charmante herenhuis via een mooie lobby. Receptie 
en gezellige bar met regelmatig sfeervolle jazz-avonden. Diverse zithoeken en 
een bibliotheek, ideaal om met een goed boek tot rust te komen. La Table du 
Pigonnet is een romantisch restaurant met wondermooi zicht op de weelderige 
tuin. In de zomer kan u op het terras dineren. Chef Thierry Balligand laat zich 
inspireren door Provençaalse smaken en werkt met de allerbeste seizoenspro-
ducten uit de streek. Le Pigonnet ligt ingesloten in een ravissante tuin met 
eeuwenoude kastanjebomen, rozelaars, fonteintjes en een buitenzwembad. 
Mogelijkheid tot massages. Gratis bewaakte parking met valet service.
Kamers: 44 elegante kamers en suites in een aangename Provençaalse stijl. 
Ze stralen een huiselijke sfeer uit met moderne accenten. Mooie stoffen in de 
typisch warme kleuren van het zuiden. Classic (17-26 m², zicht op de patio, 
max. 2 personen) en superior (20-26 m², zicht op de tuin of de kastanjedreef, 
max. 2 personen). Sommige classic en superior kamers bevinden zich in een 
zijvleugel. Deluxe kamers (26-32 m², met tuin en/of zwembadzicht, max. 2 vol-
wassenen en 1 kind), of junior suites (40 m², met ruim terras dat uitgeeft op de 
tuin en sofabed, max. 3 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe kamers en junior suites: ver-
minderde prijs voor 1 kind van 4 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie 
prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 3,30/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 20/nacht.

Een groene oase van rust, vlak bij het 
centrum van AixenProvence. Het 18de
eeuwse herenhuis heeft zijn authentieke 
sfeer behouden. De tuin is fantastisch 
mooi, een wandeling mag zeker niet ont
breken. Schilder Paul Cézanne liet zich 
graag inspireren door deze betoverende 
omgeving. Dit adresje staat garant voor in
getogen luxe, een ontspannen ambiance 
en een onberispelijke service.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
PRVV0063 X0

A 01/02-31/03 113 129 145 250 kind 4 < 12 jaar 
incl. ontbijt 17
extra bed (3de volwassene) 32

B 01/04-30/04 142 161 177 321
C 01/05-31/05 174 196 218 392
D 01/06-31/07 212 231 260 520
C 01/08-30/09 174 196 218 392
B 01/10-31/10 142 161 177 321
A 01/11-31/03 113 129 145 250

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/02/20-30/04/20, 

01/10/20-31/03/21)

GRATIS
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AixenProvence
Een stad die u al kui
erend in de levendige 
straten en pleinen zult 
ontdekken. Geschiede
nis is hier alomtegen
woordig: shoppen gaat 
gepaard met de waardigheid van een rijk 
cultureel erfgoed, het plezier van iets drin
ken op een terrasje met architectonische 
schoonheid, het slenteren door de stad 
met juweeltjes uit de baroktijd,...
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Château de Berne

Ligging: rustig gelegen in het hart van de Provence, in een bebost landschap 
van 650 ha. U bereikt het indrukwekkende, afgelegen kasteel na een spectacu-
laire route door de wijngaarden die u tot op de top van de heuvel brengt. De 
abdij van Le Thoronet ligt op 11 km. De stranden van de Côte d'Azur op amper 
44 km.
Transport: per auto: 1.110 km (Brussel), 840 km (Parijs), 1.312 km (Amsterdam). 
Treinstation Toulon op 71 km, Marseille op 97 km en Nice op 100 km. Luchthaven 
Toulon op 71 km, Marseille-Provence op 114 km en Nice op 94 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u verblijft hier op een magnifiek landgoed, omringd door wijn-
gaarden, waar rust en raffinement gegarandeerd zijn. Gezellige sfeer aan de 
24-uursreceptie. U wordt naar uw kamer begeleid via de authentieke potterie 
van het kasteel. Het restaurant Le Jardin de Benjamin (1 Michelinster) serveert 
exquise gerechten met kraakverse producten uit de eigen moestuin. De keuken 
doet de streekgastronomie alle eer aan. Ook de bistro serveert heerlijke, lokale 
gerechten. De twee verwarmde buitenzwembaden (midden april tot midden 
oktober) met prachtige Balinese bedden en poolbar bieden een droomdecor 
met zicht op de wijngaarden, de olijfbomen en het bos. Tennisplein en petan-
queplein. In de gloednieuwe spa (800 m²) met sauna, hamam, bubbelbad en 
fitness komt u volledig tot rust. Vanaf het verwarmde binnenzwembad (met 
tegenstroom) heeft u zicht op de wijngaarden.
Kamers: elke kamer (25) heeft een unieke inrichting, warm en elegant, met 
balkon of terras. Traditioneel of modern en voorzien van alle comfort die u 
van een vijfsterrenhotel mag verwachten. Voor max. 2 personen: classic kamers 
(30 m², zicht op het woud of de wijngaarden), deluxe kamers (35 m², zicht op 
het domein) of junior suites (40 m², zicht op het woud, de wijngaarden of het 
kasteel). Ruime familiesuites (70 m², max. 4 personen, zie ook Uw voordeel).
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiesuites: 2 kinderen t/m 11 jaar 
overnachten gratis in de suite van de ouders (ontbijt niet inbegrepen).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,10/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode B: 100% kosten vanaf 14 dagen 
voor afreis, periode C: 100% vanaf 21 dagen voor afreis.
Bonus: 2 uur gratis spa.

Op het immense domein van Château de 
Berne staat alles in het teken van de wijn 
en de omliggende natuur. Door de pres
tigieuze spa met zicht op de omliggende 
wijnranken, werd het hotel in 2018 be
loond met een vijfde ster. Dit hotelkasteel 
biedt alles voor een luxueus verblijf waar 
rust, ontspanning en heerlijke gastrono
mie gegarandeerd zijn.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
deluxe

junior
suite

2 pers.

familie
suite

2 pers.
ontbijt niet inbegrepen
AZRV0040 X0

A 01/03-09/04 170 218 270 330
B 10/04-31/05 224 285 377 440
C 01/06-30/09 285 354 426 570
A 01/10-31/03 170 218 270 330

UW VOORDEEL
• Enkel in de familiesuites: de 3de en 4de persoon (volwassenen 

of kinderen) overnachten gratis in de suite van 2 volbetalende 
personen (ontbijt niet inbegrepen)

De Provence

GRATIS
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Flayosc
Een bijzonder gezellig 
en karakteristiek dorpje 
in het hart van de Var. 
In een decor doorspekt 
met valleien en heuvels 
bedekt met wijn en 
olijfgaarden, ervaart u in Flayosc het aan
gename karakter en de typische geuren 
en kleuren eigen aan de Provence. Het 
historisch karakter van dit dorpje is goed 
bewaard gebleven.



Côte d’Azur  
Côte Varoise
Een stukje paradijs aan de Middellandse Zee
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Kilometerslange zandstranden, kreken en baaien die baden in het licht, 
magische eilandjes voor de kust, het gebergte (Alpes d’Azur en de massifs 
des Maures en de l’Estérel), 300 dagen zon,... Het bruisende Cannes, Nice*, 
Antibes en Saint-Tropez met op de achtergrond typisch Provençaalse dorpjes, 
wijngaarden en olijfgaarden. Een inventieve, geparfumeerde keuken, tal van 
sportactiviteiten, gezellige haventjes, zonder uiteraard de pastis en de jeu 
de boules te vergeten. De Côte Varoise, de kust van de Var, strekt zich uit 
van Saint-Cyr-sur-Mer tot Agay en de Côte d’Azur van Miramar tot Menton.

* Ons volledig hotelaanbod in Nice vindt u in onze brochure Citytrips, 
die voor u klaar ligt bij uw reisagent
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Grand Hôtel Les Lecques

Ligging: in een magnifiek mediterraan landschapspark van 3 ha, in het hart van 
de badplaats Les Lecques, die deel uitmaakt van Saint-Cyr-sur-Mer. U verblijft op 
de as Marseille (op 39 km) - Toulon (op 29 km), tussen Cassis en Bandol (op 8 km). 
Het strand, de haven van Les Lecques en de winkels bevinden zich op 100 m.
Transport: per auto: 1.075 km (Brussel), 805 km (Parijs), 1.270 km (Amsterdam). 
Treinstation Saint-Cyr-sur-Mer op 2  km. TGV-station Marseille Saint-Charles 
op 40 km. Luchthaven Toulon-Hyères op 40 km, Marseille-Provence op 60 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u treedt het hotel binnen via de receptie met een ruime lobby 
en een uitnodigende bar. Het restaurant Le Parc heeft een schaduwrijk ter-
ras met wondermooi zicht op zee. Er worden traditionele gerechten met een 
Provençaalse toets geserveerd. U kan heerlijk tot rust komen aan het groot 
overloopzwembad met barservice. Ligstoelen, parasols en handdoeken zijn 
voorzien. Het zomerrestaurant La Pinède is open in het seizoen (juni-septem-
ber) en bevindt zich op het terras naast het zwembad; u kan hier lekkere sala-
des en grillades bestellen. 2 Tennispleinen, tafeltennis, jeu de boules. In de 
omgeving: watersporten (op 150 m, betalend).
Kamers: het hotel telt 60  charmante kamers (max. 3 personen, vast tapijt) 
ingericht in een warme Provençaalse stijl. We selecteerden voor u de standaard-
kamers (12-13 m²) met zicht op het pijnboombos (met bal kon of terras) of met 
zeezicht (zonder balkon of terras) - zelfde prijzen, volgens beschikbaarheid - of 
de privilège kamers met zeezicht (15 m², met balkon of terras).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe slag (3 gangen met 
bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 12 jaar): € 1,32/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Huisdieren: € 12/nacht. Afwijkende annulerings voorwaarden: 50% 
kosten tussen 29 en 21 dagen voor vertrek. Het restaurant is gesloten 15/11/20-
01/03/21 (geen halfpension mogelijk).
Bonus: 1 uur gratis tennis per kamer per dag (mits reservering).

Vlak bij de Middellandse Zee wacht u 
een elegant hotel in belle époquestijl dat 
baadt in het licht van het zuiden. Het is 
er zalig genieten in de prachtige tuin met 
lekker geurende planten of aan het zwem-
bad. Een partijtje tennis spelen onder de 
pijnbomen, bijpraten met een drankje in 
het salon,...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
privilège

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZRV0030 X0

A 01/04-30/04 60 78 50 halfpension 
volwassene 37 
kind 2 < 13 jaar 20

B 01/05-30/06 80 104 57
C 01/07-31/08 100 130 72
B 01/09-15/10 80 104 57
A 16/10-31/03 60 78 50

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering voor 01/04/20) 

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-

31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/07/20-15/07/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief 
ontbijt of halfpension)

GRATIS

Saint-Cyr-sur-Mer
Een kleurrijke bad-
plaats, tussen Marseil-
le en Toulon, omgeven 
door wijngaarden en 
dennenbossen. Saint-
Cyr-sur-Mer is een en 
al charme. Maritiem en cultureel toerisme 
worden aangevuld door het rijke erfgoed 
van de streek. De badplaats kijkt uit op 
de schitterende baai van Les Lecques en 
is een van de meest gewaardeerde van de 
kust van de Var.
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Saint-Cyr-sur-Mer
Een kleurrijke bad-
plaats, tussen Marseil-
le en Toulon, omgeven 
door wijngaarden en 
dennenbossen. Saint-
Cyr-sur-Mer is een en 
al charme. Maritiem en cultureel toerisme 
worden aangevuld door het rijke erfgoed 
van de streek. De badplaats kijkt uit op 
de schitterende baai van Les Lecques en 
is een van de meest gewaardeerde van de 
kust van de Var.
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Best Western Plus La Marina

Ligging: aan de jachthaven, op 1  km van het centrum. De winkels en het 
casino liggen op wandelafstand. Watersportmogelijk heden in de onmiddellijke 
omgeving.
Transport: per auto: 1.044 km (Brussel), 842 km (Parijs), 1.246 km (Amsterdam). 
TGV-station Saint-Raphaël-Valescure op 1,5  km. Luchthaven Nice op 70  km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie, trendy bar en gezellig salon. Restaurant Quai Raphael 
met zicht op de haven voor typisch mediterrane streek- en bioproducten. 
Openluchtzwembad met ligstoelen en parasols, sauna en fitness (gratis). 
Parking in de buurt (vanaf € 11/24 uur, juni-september) of ondergrondse privé-
garage: vanaf € 15/24 uur.
Kamers: 97 frisse, comfortabele kamers met vast tapijt. Zicht op de stad (19 m², 
met balkon mits toeslag), zicht op de haven of zicht op het zwembad (19 m², 
balkon). Junior suites (24-39 m², max. 3 volwassenen, zie Uw voordeel).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe slag (3 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel) (uitgez. 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de kamers met zicht op de stad: 1 kind 
t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders of op de kamer van 
1 volbetalende persoon - in het laatste geval betaalt u de prijs van een één-
persoonskamer. Junior suites: 2 kinderen t/m 12 jaar overnachten gratis in de 
junior suite van de ouders. Inclusief ontbijt.
Familievoordeel: enkel in de kamers met zicht op de stad: 2 kinderen t/m 
18 jaar in een aparte kamer genieten elk 30% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: huisdieren: €  10/nacht. Waarborg gevraagd (creditcard of 
€  100). Het restaurant is gesloten juli-augustus op bepaalde avonden (bar-
becues) en van 23/12/20-27/12/20. Van 15/10/20-31/03/21  is het restaurant 
gesloten op zaterdag en zondag (halfpension in een nabijgelegen restaurant). 
Verblijfstaks: € 2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Een uitzonderlijke ligging, uitkijkend op 
de haven van Santa Lucia. Het leven dig 
centrum bevindt zich niettemin vlakbij. De 
kamers bieden modern comfort en de keu-
ken is gevarieerd.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

stadszicht
1 persk.

stadszicht

2 persk.
zicht haven/

zwembad

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZRV0034 X0

A 01/04-26/04 68 121 79 107 halfpension 29
2 persk. stadszicht 
met balkon 4

B 27/04-03/07 79 145 94 122
C 04/07-29/08 98 167 118 147
B 30/08-10/10 79 145 94 122
A 11/10-31/03 68 121 79 107

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-28/05/20, 20/09/20-30/12/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (29/05/20-09/07/20, 23/08/20-19/09/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (10/07/20-22/08/20)
• Enkel in de junior suites: de 3de persoon (volwassene of kind) overnacht 

gratis op de kamer van 2 volbetalende personen (01/04/20-31/03/21)
(cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

De Azurenkust

GRATIS

Saint-Raphaël
Het stadscentrum be-
vindt zich vlak bij het 
strand en de zee. In 
de straatjes van de 
binnen stad ontdekt 
u kleurrijke marktjes, 
restaurants en winkels. Er heerst een ge-
zellige drukte.
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Château Le Cagnard

Ligging: uniek, in het hart van een middeleeuws dorp. Via smalle straatjes 
bereikt u dit hotel. Enkel zeer kleine auto's geraken hier. We raden u aan om 
aan de rand van het centrum te parkeren. Daar haalt iemand van het hotel u op. 
U voelt zich hier op slag in een andere wereld. Laat u betoveren door het mag-
nifieke decor van het dorp. Heel wat schilders en artiesten hielden hier halt of 
kwamen er wonen. Twee mooie musea op wandelafstand: het Chateau Muséum 
Grimaldi (160 m) en Renoir museum (1,3 km). Het strand van Cagnes-sur-Mer 
ligt op 2,3 km. Ook de stranden en centra van Nice (14 km), Antibes (12 km), 
Saint Paul de Vence (7 km) en Cannes (22 km) liggen in de buurt.
Transport: per auto: 1.185 km (Brussel), 921 km (Parijs), 1.377 km (Amsterdam). 
Treinstation Antibes op 10 km. Luchthaven Nice op 6 km. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de receptie, het salon en de bar zijn knap ingericht met behoud 
van authentieke elementen. Het bistrorestaurant sluit aan op de bar en het 
salon. In deze parel kan u genieten van een heerlijke maaltijd met zicht op 
de baai. Neem zeker de indrukwekkende lift bezaaid met fraaie schilderingen. 
Vanaf het hotel is er elke 20 min. een shuttlebusje tot aan het moderne centrum 
van Cagnes-sur-Mer. In de zomermaanden is er een busje tot aan het strand.
Kamers: 28 kamers verspreid over het hoofdgebouw en enkele bijgebouwen, 
genoemd naar schilders die ooit in het dorp verbleven. Alle kamers zijn met 
smaak aangekleed met gerestaureerde meubels en andere authentieke details. 
We reserveren voor u een superior kamer (17-20 m², max.2 pers.), deluxe kamer 
(20-30 m², max.2 pers.), junior suite (30-36 m², max.2 pers.) en suite (50-60 m², 
max.2 pers.).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension kan ter plaatse gereser-
veerd worden voor € 45/persoon/dag (3 gangen, zonder drank).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: kleine huisdieren: €  20/nacht. Verblijfstaks: €  2,20/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen). Het hotel is gesloten 01/01/21-31/03/21. 
01/11/20-31/12/20: gesloten op zondag en maandag.
Bonus: kaart en rozenblaadjes voor jonggehuwden.

Laat u betoveren door dit charmant hotel. 
Vanuit dit authentiek kasteel hebt u uit-
zicht op de baai van Cagnes-sur-Mer. De 
esthetiek van het dorp reflecteert in het 
hotel met prachtige meubels, authentieke 
muurschilderingen,... Laat u ook culinair 
verwennen in het bistronomische res-
taurant. De mooie stranden van de Côte 
d'Azur liggen op een steenworp.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

junior 
suite 

2 pers.
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZRV0065 X0

A 12/02-31/03 97 119 138 170 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 90B 01/04-31/05 119 151 177 225

C 01/06-30/09 142 170 205 260
B 01/10-31/10 119 151 177 225
A 01/11-28/12 97 119 138 170
B 29/12-31/12 119 151 177 225

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(12/02/20-31/03/20, 01/11/20-28/12/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)

GRATIS
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Cagnes sur Mer
Dit charmante dorpje 
aan de Middellandse 
zee ligt tussen Nice 
en Antibes. Het mid-
deleeuwse centrum 
(Le Haut-de-Cagnes 
genaamd) ligt volledig in de hoogte. Dank-
zij de geplaveide straten en bebloemde 
pleintjes waant u zich enkele eeuwen te-
rug in de tijd. Beneden ligt het immense 
strand. Verder bekoort deze plaats ook 
met zijn aangename zeepromenade.
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Le Provençal

Ligging: het hotel ligt in de Golf van Saint-Tropez, een prachtige locatie, tus-
sen Saint-Raphaël (13 km) en Saint-Maxime (5 km), tussen de Middellandse Zee 
en het Massief des Maures, in het plaatsje Roquebrune-sur-Argens. Het hotel 
kijkt uit op de zee en het zandstrand (baan oversteken).
Transport: per auto: 1.048 km (Brussel), 846 km (Parijs), 1.251 km (Amsterdam). 
Treinstation Saint-Raphaël op 13 km. Luchthaven Nice op 70 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom met een vriendelijke receptie (kluis beschikbaar) in een 
Provençaals huis vol licht en kleur. Het gastronomisch restaurant Les Mûriers is 
bekend in de regio voor de heer lijke visspecialiteiten maar serveert ook traditi-
onele gerechten. Er wordt voortdurend gestreefd naar kwaliteitsvolle gerechten 
gecombineerd met uitzonderlijke wijnen. Er is een schitterend schaduwrijk ter-
ras. De traditionele gerechten vindt u ook in het brasserie-restaurant Bistrot. 
Geniet in de bar van uw favoriete cocktail of de huiscocktail gemaakt met 
champagne, crème de Mûres en gin. In de omgeving: watersporten op 500 m, 
tennis op 2 km, de golf van Roquebrune (18 holes) op 10 minuten rijden en nog 
6 andere golfclubs in de omgeving.
Kamers: 27 kamers voor max. 2 volwassenen en 1 kind (15 m², 2 verdiepingen) 
in Provençaalse stijl, met individueel karakter. Vast tapijt. Comfort kamers of 
deluxe kamers met zeezicht. Tweepersoonskamer voor alleen gebruik (comfort).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe slag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (t/m 6 jaar inclusief ontbijt of halfpension, 7 t/m 12 jaar inclusief 
ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Het hotel is gesloten 01/11/20-05/03/21. Huis dieren: € 17/nacht.

Gastvrij en gezellig hotel met een authen-
tieke Provençaalse sfeer. De familie Sau-
van heet u welkom voor een relaxed ver-
blijf en nodigt u uit aan haar lekkere tafel.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

2 persk.
deluxe

1 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZRV0009 X0

A 01/04-29/05, 01/10-31/03 64 107 72 117 halfpension 
volwassene 35 
kind 7 < 12 jaar 18

B 30/05-09/07, 01/09-30/09 76 128 92 145
C 10/07-31/08 81 138 101

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 01/05/20 voor 

verblijven 10/07/20-31/08/20, min. 7 nachten)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/05/20, 01/09/20-03/11/20, 06/03/21-
31/03/21)

(inclusief ontbijt)

De kust van de Var
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Les Issambres
Een charmant bad-
plaatsje vol contrasten 
vlak aan de Middel-
landse Zee, op de grens 
van 2 massieven, des 
Maures en de l'Estérel. 
Het beschikt over 8 km zandstrand en 
baaitjes.
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Montaigne Hôtel & Spa

Ligging: in een rustige zijstraat van de levendige Boulevard Carnot. U wandelt 
in 5 minuten naar de oude haven, de winkelstraten en het strand. Ook het 
vermaarde Palais des Festivals op de Croisette ligt vlakbij (600 m). Een minder 
bekende maar prachtige uitstap vanuit Cannes: neem de veerboot tot aan Île 
Sainte-Marguerite, dat vlak voor de kust van Cannes ligt. Op dit idyllische 
eiland ontdekt u prachtige baaitjes, uitzonderlijk ongerepte natuur en de rust.
Transport: per auto: 1.175 km (Brussel), 906 km (Parijs), 1.380 km (Amsterdam). 
Station Cannes op 350 m. Luchthaven Nice op 26 km. Prijzen via uw reisagent 
of www.transeurope.com.
Faciliteiten: achter de gevel schuilt een prima uitgerust hotel. Aan de 24 uurs-
receptie wordt u hartelijk ontvangen. U vindt er een sfeervolle lounge en daar-
achter de ontbijtruimte waar een mooi ontbijtbuffet geserveerd wordt. Een 
van de meest charmante plekjes in het hotel is het binnenterras waar u lang 
kan genieten van de zon. U kan er een drankje of een snack bestellen. Er is 
geen eigen restaurant, maar gezien de ligging van dit hotel in het centrum 
van de stad, is er een ruim aanbod aan restaurantjes en bistro's in de onmid-
dellijke omgeving. De spa is een extra troef (met o.m. binnenzwembad, bub-
belbad, hamam,...) en een uitgebreide keuze aan behandelingen (betalend). 
Privéparking (vanaf € 25/24 uur, te reserveren) met valetservice (7 tot 23 uur).
Kamers: de 96 kamers werden recent heringericht in natuurlijke, zachte tinten. 
Er werd gekozen voor een moderne sfeer. We reserveren voor u een classic kamer 
(18 m², max. 2 personen, kingsize bed of 2 aparte bedden) of een superior kamer 
(20 m², max. 2 volwassenen en 1 kind, bureau, kingsize bed).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind t/m 12 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1,85 (april-december), €  1,90 (januari-
maart)/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: 1 uur per dag gratis toegang tot de spa.

Uitstekend uitgerust hotel met ideale lo-
catie op wandelafstand van de beroemde 
boulevards en de stranden van Cannes. 
De mooie spafaciliteiten met een binnen-
zwembad in het centrum van de stad zijn 
een grote troef. Na een volle dag kan u ook 
op het aantrekkelijke binnenterras heer-
lijk nagenieten in de zon. Een verborgen 
juweeltje. Aan u om het te ontdekken!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
superior

inclusief ontbijt
AZRV0062 X0

A 01/04-30/04 71 129 84
B 01/05-05/07 74 134 87
C 06/07-24/08 107 200 120
B 25/08-30/09 74 134 87
D 01/10-26/12 63 113 76
E 27/12-02/01 79 143 92
D 03/01-31/03 63 113 76

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/03/21)
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Cannes
Elegante badplaats 
aan de Franse Riviera. 
Hier wandelt u tus-
sen de jetset langs de 
luxe boetieks op de 
mooie boulevards of 
op de wereldberoemde Croisette, een puik 
aangelegde strandboulevard met palm-
bomen en zicht op de uitgestrekte fijn-
zandstranden, plezierhavens en casino's. 
Uiteraard ook wereldberoemd vanwege 
het Filmfestival...
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Les Armoiries

Ligging: gelegen op het Place des Arcades, het kloppend hart van het verkeers-
vrije dorp en zeer gezellige plein vol terrasjes en restaurants. U duikt onmiddel-
lijk in de gemoedelijke sfeer van dit middeleeuws, mediterraans dorp. Verdwaal 
in de straatjes en laat de vele verborgen hoekjes, zoals typische winkeltjes en 
delicatessenzaken, de lokale ambiance en de mooie gevels u verrassen. Bezoek 
ook het hogerop gelegen Grasse, vermaard om z'n eeuwenlange traditie in de 
parfum-productie. De stranden van Antibes en Cannes liggen op 15 km.
Transport: per auto: 1.189 km (Brussel), 924 km (Parijs), 1.382 km (Amsterdam). 
Treinstation en luchthaven Nice op 25  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel werd eind 2019 onder handen genomen. Het hanteert 
een mooie, moderne stijl, gemengd met authentieke details. Aan de receptie 
(open van 7 u. tot middernacht) wordt u vriendelijk onthaald en naar uw kamer 
gebracht. Les Armoiries heeft geen eigen terras of restaurant, maar dankzij z'n 
gunstige ligging is er vlakbij een scala aan terrasjes en restaurants te vinden. 
Het terras pal aan het hotel wordt elke ochtend exclusief voor de hotelgasten 
gereserveerd zodat u buiten, met zicht op het plein, van het rijkelijke ontbijt-
buffet kan genieten. Er zijn verschillende gratis parkings op wandelafstand van 
het hotel, net buiten het historische centrum. U kan met de auto tot aan het 
hotel om de bagage af te geven en dan een parkeerplaats te zoeken.
Kamers: 17 vernieuwde kamers in een serene, charmante stijl. De meubels en 
details werden met veel zorg en liefde uitgekozen om u een modern maar toch 
gezellig verblijf te bieden. Alle kamers beschikken over echte houten (parket)
vloeren. Wij reserveren voor u een classic kamer (20-26 m², max. 2 personen) en 
een prestige kamer (24-32 m², max. 3 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 3 jaar).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Kleine huisdieren: € 7/nacht.

Dit charmante 3* hotel kreeg eind 2019 een 
grondige facelift om de gasten meer com-
fort te bieden. U verblijft in een huiselijke 
sfeer met directe toegang tot het authen-
tieke centrum. Laat u verrassen door de 
gemoedelijke sfeer en waan u even inwo-
ner van een typisch mediterraans dorpje. 
Het zeer vriendelijke personeel staat altijd 
klaar om tips te geven.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
prestige

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZRV0064 X0

A 01/04-30/04 70 126 90 extra bed (3de persoon)  
in een prestige kamer 38B 01/05-31/05 77 139 97

C 01/06-31/07 87 159 106
D 01/08-31/08 90 165 128
C 01/09-30/09 87 159 106
B 01/10-31/10 77 139 97
E 01/11-28/02 70 128 100
A 01/03-31/03 70 126 90

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/11/20-28/02/21)

De Azurenkust
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Valbonne
Valbonne is een pro-
vençaals dorp, op een 
steenworp van de be-
roemde stranden, dat 
stamt uit de middel-
eeuwen. 4 Ingangen 
leiden naar het centrum. De monikken 
bouwden het dorp volgens een strikt en 
parallel stratenplan. Het centrale 17de-
eeuwse Place des Arcades is omgeven 
door mediterrane gevels. U vindt er ook 
het stadhuis en een schitterende fontein.
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Golf Hôtel de Valescure

Ligging: het hotel is rustig gelegen, net buiten de stad (op 5 km), in de vil-
lawijken. Deze buurt is heel mooi aangelegd met veel groen. Het hotel zelf 
bevindt zich temidden de pijnbomen. In de omgeving bevinden zich bekende 
badplaatsen zoals Cannes, Antibes, Saint-Maxime en Saint-Tropez. Het gloed-
nieuwe Louis de Funèsmuseum in Saint-Raphaël ligt op 4 km en is een zeer 
aangename afwisseling met de stranden.
Transport: per auto: 1.044 km (Brussel), 842 km (Parijs), 1.246 km (Amsterdam). 
TGV-station Saint-Raphaël-Valescure op 5  km. Luchthaven Nice op 70  km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het aantrekkelijk gebouw is omringd door een schaduw rijk park 
van 3 ha en 2 golfterreinen van 18 holes. Laat u heerlijk verwennen over de 
middag in restaurant Le Clubhouse dat lichte, lokale lunchgerechten serveert en 
een mooi uitzicht biedt op de putting green. 's Avonds kan u dan weer culinair 
genieten in Les Pins Parasols waar de chef-kok u een traditionele Provençaalse 
keuken serveert. Bij mooi weer kan u zowel 's avonds als 's middags buiten 
eten. Overdag kan u genieten van het openluchtzwembad met gratis ligstoelen 
en parasols. Het mooie wellnesscenter (betalend) heeft sauna, hamam en bub-
belbad. Massages (betalend). Gratis tennis en boog schieten. Gratis parking in 
openlucht of in de ondergrondse parking op het domein van het hotel.
Kamers: 62  aantrekkelijke kamers die allemaal balkon of terras hebben. 
Sommige kamers bieden een puike Victoriaanse stijl, andere roepen een meer 
hedendaagse sfeer op, telkens met veel aandacht voor details. We reserveren 
voor u een charme kamer (24 m², max. 2 personen) of een luxe kamer (32 m², 
max. 2 personen. Tweepersoonskamer voor alleengebruik (type charme).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe slag (3 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 15/nacht.

Hier logeert u in een paradijselijke omge-
ving, weg van de drukte. Tegelijk liggen 
de bekende badplaatsen allemaal in de 
buurt. Geniet van de lekkere keuken, het 
uiterst vriendelijk personeel, de mooie 
kamers en een golf terrein vlak voor het 
hotel. Een logeeradres in een warme, he-
dendaagse stijl!

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk. 1 persk.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZRV0032 X0

charme kamers halfpension 40
A 01/04-30/04, 01/10-31/03 59 112
B 01/05-04/07, 25/08-30/09 82 147
C 05/07-24/08 95 159

luxe kamers
D 01/04-30/04, 01/10-31/03 72 125
E 01/05-04/07, 25/08-30/09 95 159
F 05/07-24/08 108 172

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis)
• 1 nacht betalen + de tweede nacht aan halve prijs (01/04/20-30/04/20, 

01/10/20-31/12/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-04/07/20, 02/09/20-28/12/20)
• 5 nachten betalen + 2 nachten gratis (01/04/20-30/05/20, 02/09/20-25/12/20)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/07/20-26/08/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) 
(inclusief ontbijt)
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Saint-Raphaël
Het stadscentrum be-
vindt zich vlak bij het 
strand en de zee. Hier 
combineert u gemak-
kelijk een dagje strand 
met een wandeling in 
de gezellige straten van de binnenstad. 
U kunt er heel wat authentieke winkel-
tjes, delicatessenzaken en provençaalse 
markten bezoeken. Er heerst een gezellige 
drukte.
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Le Touring

Ligging: een ideale locatie in het hart van Saint-Raphael met uitzicht op de 
haven en zijn gezellige drukte. Het strand is eveneens vlakbij gelegen (250 m) 
en bereikt u makkelijk al wandelend over de mooi aangelegde en verkeersvrije 
promenade. Voor treinreizigers is het hotel eveneens erg eenvoudig bereikbaar: 
het station ligt om de hoek. Dankzij de centrale locatie liggen alle belangrijke 
trekpleisters van Saint Raphael op wandelafstand.
Transport: per auto: 1.042 km (Brussel), 840 km (Parijs), 1.245 km (Amsterdam). 
TGV-station Saint-Raphaël-Valescure op 250  m. Luchthaven Nice op 62  km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het gebouw dateert van de vroege 19de eeuw en de naam verwijst 
naar de Touring club de France die in 1903  de prachtige weg langsheen de 
'Gouden Corniche' tot in Cannes openstelde. De rode rotsen van het Massif de 
l'Esterel die in het diepblauwe water van de zee verdwijnen, zijn een indruk-
wekkende streling voor het oog. Het hotel is heel erg geïnspireerd door de art-
decoperiode, maar combineert dit moeiteloos met de tijdsgeest van de 21ste 
eeuw. De afwerking is tot in de kleinste details verzorgd. De kleine receptie ligt 
in het hart van het gebouw. Op straatniveau is er een kwaliteitsvolle brasserie 
met terras, Le Bistrot, met een speciale vermelding voor de heerlijke zeevruch-
tenschotels. Het gastronomisch restaurant Albert 1er biedt een absolute top-
keuken terwijl u geniet van het panoramisch zicht op de haven. Valet service 
(publieke parking op 50 m, vanaf € 25/24 uur).
Kamers: de 10 kamers werden ingericht met erg kwaliteitsvolle materialen en 
dit in de elegante art-decostijl. Ze beschikken over al het nodige comfort. Wij 
reserveren voor u een superior kamer (24 m²), een deluxe kamer (27 m²) of een 
suite (43 m², met apart salon). Alle kamers beschikken over zeezicht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.
Bijzonderheden: het gastronomisch restaurant is gesloten op zondagavond en 
van maandag t/m donderdag. Verblijfstaks: € 3,30/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen).
Bonus: welkomstdrankje (periode A/B).

Een nieuwe ster aan de Azurenkust, aan 
de haven van Saint-Raphael. Geïnspireerd 
door de vrolijke jaren 20 en de Great Gats-
by, herbeleeft u de tijd van toen met het 
comfort van nu. Het uitstekend gastrono-
misch restaurant brengt uw smaakpapil-
len in vervoering. De fantastische ligging 
zorgt voor rijkgevulde dagen van ontdek-
king, natuurbeleving en puur genieten.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZRV0063 X0

A 01/03-10/04 128 138 178 extra bed (3de persoon) in een 
deluxe kamer/suite 78B 11/04-03/07 136 146 186

C 04/07-29/08 193 213 243
B 30/08-11/10 136 146 186
A 12/10-31/12 128 138 178

UW VOORDEEL
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode A/B)

De Azurenkust

GRATIS

Saint-Raphaël
Het stadscentrum be-
vindt zich vlak bij het 
strand en de zee. In 
de wandelstraten van 
de binnenstad zal u 
kleurrijke marktjes, res-
taurants en winkels ontdekken. Er heerst 
een gezellige drukte. Fréjus ligt vlakbij, en 
in de omgeving bevinden zich bekende 
badplaatsen zoals Cannes, Antibes, Saint-
Maxime en Saint-Tropez. Saint-Raphael 
biedt ook mogelijkheden voor natuurlief-
hebbers dankzij de nabijheid van het Mas-
sif de l'Esterel.
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Le Mas Candille

Ligging: rustig gelegen net buiten het centrum, in een mooi privépark van 
4 ha. Naast Mougins ligt Grasse, de hoofdstad van de parfum. In Cagnes-sur-Mer 
is het Renoir Museum een aanrader, in Antibes het Picasso Museum. Cannes ligt 
op 7 km en Nice op 25 km. 7 Golfterreinen in de omgeving.
Transport: per auto: 1.168 km (Brussel), 906 km (Parijs), 1.367 km (Amsterdam). 
Treinstation en luchthaven Nice op 25  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: in het hoofgebouw vindt u de receptie en een gezellige bar met 
panoramisch terras voor op mooie dagen, en een haardvuur voor in de herfst 
en de winter. Het gastronomisch restaurant La Candille heeft 1 Michelinster. 
2  Zwembaden (mei-september, kinderen t/m 16  jaar zijn niet toegelaten in 
het Pergolazwembad). Naast het landschapszwembad liggen mooie terrassen 
en de loungebar La Pergola ('s avonds). Grote troef is de Spa Candille, met 
ESPA verzorgingsproducten, sauna, 2 bubbelbaden en een mooi zwembad met 
hydrotherapie (bepaalde faciliteiten zijn niet open oktober-april). Het decor is 
minimalistisch en zen-geïnspireerd.
Kamers: 46 kamers, allemaal verschillend, in een authentieke, romantische stijl 
die zorgt voor een warm cocooning-gevoel. 20 Kamers in de mas (25 m², clas-
sic met beperkt zicht of tradition met zicht op de tuin, max. 2 personen) en 
19 meer hedendaagse kamers met balkon in het bijgebouw la bastide, een nieuw 
gebouw iets verder in het park (35 m², superior met terras of deluxe met een 
nog mooier zicht, max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 1 kind). Vast tapijt. 
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (in restaurant 
Candille (1 Michelinster), 4 gangen, 2 glazen wijn, water en koffie inbegrepen). 
Kindermenu.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior en deluxe kamers: 1 kind t/m 
12 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: kleine huisdieren: €  30/nacht (ter plaatse te betalen). 
Afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode C: 100% kosten vanaf 14 dagen 
voor afreis.
Bonus: gratis minibar (softdrinks).

Deze authentieke 18de-eeuwse mas ligt 
op 10 minuten van Cannes. Het is een lief-
lijk charmehotel met een gastronomisch 
restaurant, een mooie spa, diverse prach-
tige zwembaden en bekoorlijke kamers. 
Le Mas Candille is een paradijselijk oord 
en zeker een van de beste hotels van de 
Côte d'Azur. Een ideale startplaats om 
deze mooie regio in al zijn facetten te 
ontdekken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

2 persk.
tradition

2 persk.
superior

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
AZRV0048 X0

A 01/02-29/04 91 97 104 157 extra bed (3de volwassene) in 
een superior of deluxe kamer 100
halfpension 
volwassene 113 
kind < 12 jaar 50

B 30/04-02/07 169 179 188 225
C 03/07-05/09 241 263 294 369
B 06/09-15/10 169 179 188 225
A 16/10-29/12 91 97 104 157

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/02/20-29/04/20, 16/10/20-

29/12/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis (30/04/20-02/07/20, 06/09/20-

15/10/20)
• 15% korting bij min. 4 nachten (03/07/20-05/09/20)
(inclusief ontbijt) (max. 2 volwassenen per kamer)

GRATIS
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Mougins
Een erg betoverend 
middel eeuws dorpje 
met pitto res ke straat-
jes, waar artiesten en 
schil ders zich thuis 
voe len, vandaar de vele 
kunst galerijtjes en boetiekjes van lokale 
kunstenaars. Mougins is ook gekend voor 
zijn gastronomie, hier zal u verschillende 
restaurants vinden die bekroond werden 
met een Michelinster.
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Château Saint-Martin & Spa

vanaf Prijs per persoon per nacht junior
suite

2 pers.

superior
junior suite

2 pers.

deluxe
junior suite

2 pers.
inclusief ontbijt
AZRV0060 X0

A 01/05-07/06 369 413 475
B 08/06-31/08 413 488 550
A 01/09-29/09 369 413 475
C 30/09-18/10 244 282 319

Ligging: idyllisch, op een heuvel met schitterend panoramisch 
uitzicht op de Azurenkust en nabij enkele sympathieke dorpjes 
waar grote kunstenaars zich thuis hebben gevoeld. Het bekoor-
lijke Vence met ommuurd historisch stadscentrum is hét kun-
stenaarsdorp bij uitstek.
Transport: per auto: 1.183  km (Brussel), 930  km (Parijs), 
1.387 km (Amsterdam). Treinstation Nice op 24 km. Luchthaven 
Nice op 17 km.
Faciliteiten: In de Rossini bar serveert men u de lekker-
ste cocktails. Gastronomisch restaurant Le Saint-Martin 
(1 Michelinster). Aan het zwembad met bar komt u beslist tot 
rust. De Saint-Martin Sisley Spa, in 2016 bekroond tot de beste 
van Europa, biedt een intiem kader te midden van de natuur.
Kamers: alle 36 kamers zijn opgevat als suites waarbij het inte-
rieur het authentieke erfgoed van het gebouw met warmte en 
charme weerspiegelt. De badkamers zijn uitgevoerd in mooi 
verwerkt marmer. Voor max. 2  personen: junior suites (30-
35 m²), voor max. 3 personen: superior junior suites (35-40 m²) 
en deluxe junior suites (40-45 m²). Extra bed 3de volwassene 
€ 150/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: 1 kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van 
de ouders (inclusief ontbijt) (uitgez. junior suites).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 3/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode B: 
min. 1 nacht van 30 tot 10 dagen voor afreis.

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (30/09/20-

18/10/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op 

zondag of maandag (01/05/20-07/06/20, 01/09/20-
29/09/20)

GRATIS

Een mooi verbouwd tempelierskasteel 
uit de 12de eeuw is hier het verbluf-
fende decor voor uw verblijf. De spa 
behoort tot de absolute top. Attente 
service in dit heerlijke luxehotel.

Vence
Gelegen op ongeveer 20 km landinwaarts van Antibes. Ontdek 
in de stad de kathedraal Notre-Dame de la Nativité met daarin 
een mozaïek van Marc Chagall en een Karolingisch kunstwerk. 

Méditerranée

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

2 persk.
privilege

inclusief ontbijt
AZRV0027 N1

A 05/04-12/04 uitgez. topdata 55 61 68
B 13/04-19/04, 24/04-25/04 71 82 95
A 20/04-23/04, 26/04-30/04 55 61 68
C 01/05-02/05, 10/07-30/09 85 95 105
B 03/05-09/07 uitgez. topdata 71 82 95
A 01/10-31/10, 13/02-07/03 uitgez. topdata 55 61 68
D 01/11-12/02, 08/03-31/03 38 44 51
E Topdata 95 105

Ligging: nabij het oude stadsdeel, 150 m van het strand. Monaco 
(9 km), Sanremo (25 km), La Turbie met de Trophée d’Auguste, 
en Sainte Agnès.
Transport: per auto: 1.232  km (Brussel), 961  km (Parijs), 
1.436 km (Amsterdam). Luchthaven Nice op 40 km.
Faciliteiten: salon, bar (snacks 15/06-15/09) en zonneterras op 
de dakverdieping. Gratis ligstoelen en parasols. Restaurant met 
belle époque veranda. Privégarage (vanaf € 14/24 uur, vooraf te 
reserveren) en publieke parking (betalend).
Kamers: 89 kamers. Standaard (15 m², aan de binnenplaats, max. 
2 pers., met tweepers. bed 140 cm breed), superior (19-21 m², 
max. 2 volw. en 1 kind, straatzijde of bergzicht) of privilege (20-
22 m², max. 3 pers., bad, balkon, badjassen en pantoffels). Extra 
bed 3de volw.: prijs op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Ontbijt tot 12 uur (15/06-
15/09). Halfpension mits toeslag van € 27 (volwassene) of € 14 (t/m 
10 jaar) (3 gangen, keuzemenu, bediening aan tafel, uitgez. 31/12).
Kinderen: enkel in de superior kamers: kinderbedje gratis en 
1 kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders 
(incl. ontbijt).
Bijzonderheden: topdata (min. 2 nachten): 10/04/20-12/04/20, 
08/05/20-10/05/20, 29/05/20-02/06/20, 25/06/20-28/06/20, 
28/12/20-02/01/21, 13/02/21-07/03/21  verblijven donder-
dag/zondag. Huisdieren: € 15/nacht. Verblijfstaks: € 1,80/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen). Afwijkende annuleringsvoor-
waarden: topdata: 100% kosten vanaf 14 dagen voor afreis.
Bonus: welkomstdrankje. Fles champagne voor jonggehuwden.

De Azurenkust

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 

90 dagen voor afreis voor verblijven 01/11/20-
20/12/20, 03/01/21-12/02/21, 08/03/21-31/03/21) 
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Comfortabel hotel, prachtig gele-
gen nabij de oude stadskern met 
terrasjes en verkeersvrije straatjes. 
Goed in gerichte kamers, authen  tieke 
keuken en een attente direc tie.

Menton
De meest Italiaans getinte badstad van de Riviera. De barokke 
kathedraal domineert het oude, verkeersvrije centrum.



Corse
Eiland van schoonheid
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Wondermooi, veelzijdig eiland (183 x 84 km) in de Middellandse Zee met 
weelderig natuurschoon en paradijselijke stranden. De zee is diepblauw, de 
natuur is grillig en de variatie aan landschappen is oneindig. De zomers zijn 
heet en droog. In de winter kent de kust een mild klimaat terwijl de gekartelde 
bergtoppen met sneeuw worden omhuld. Vanaf het voorjaar is de lucht 
doordrenkt met de zalige geur van de maquis, het kenmerkende, dichtbegroeide 
struikgewas dat bijna de helft van Corsica bedekt. Echt een ‘île de beauté’.
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U Ricordu

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

2 persk.
comfort 

terras/balkon
2 persk.
superior

inclusief ontbijt
CORV0009 X1

A 11/04-26/06, 19/09-25/10 53 55 65
B 27/06-24/07, 05/09-18/09 60 65 75
C 25/07-07/08, 22/08-04/09 80 75 90
D 08/08-21/08 88 93 108

Ligging: op 400 m van het strand en de jachthaven.
Transport: luchthaven Bastia op 45  km. Overzethaven per 
wagen Bastia (H/T naar Marseille, Nice of Toulon) op 40 km.
Faciliteiten: receptie, zithoek, ontbijtruimte, tv-salon, bar met 
terras, restaurant met terras. Verwarmd openluchtzwembad, 
gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Gratis parking. Lift.
Kamers: 60 kamers: comfort (18 m², 2de verdieping), comfort 
met terras (gelijkvloers) of balkon (1ste verdieping) (beide 
18 m²) of superior (20 m², nieuwe residentie, terras of balkon). 
2 Eénpersoonsbedden: toeslag € 8/kamer/nacht (ter plaatse te 
betalen, volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 29/dag (volwassene), € 14/dag (t/m 11 jaar).
Kinderen: kinderbedje: € 8/nacht. Enkel in de comfort kamers 
met terras: 1 kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders 
betaalt € 38/nacht (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 01/04-10/04  en vanaf 
26/10, het restaurant vanaf 15/10, geen halfpension mogelijk. 
Kleine huisdieren toegelaten: € 10/nacht (comfort met terras 
en superior kamers). Verblijfstaks (vanaf 12  jaar): € 2,50/per-
soon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: welkomstdrankje. Glaasje champagne voor jong-
gehuwden. Duikclub, Zodiac- en autoverhuur in de buurt: 10% 
korting.

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(01/04/20-31/05/20)
(inclusief ontbijt of halfpension)

GRATIS

Tof, gemoedelijk hotel. Ontspannen 
aan het zwembad of op het strand, 
genieten van de natuur, gezellig aperi
tieven en tafelen. De herinnering, 'U 
Ricordu', zal blijven...

Macinaggio
Sympathiek en romantisch badplaatsje op het puntje van de 
oostkust van het schiereiland Cap Corse in het noorden van 
Corsica, op 35 km van het centrum en de haven van Bastia.

Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

familiekamer
2 pers.

inclusief ontbijt
CORV0020 X0

A 28/03-09/04, 18/10-31/10 92 98 112
B 10/04-30/04 108 118 133
C 01/05-02/07, 30/08-10/10 136 167 184
D 03/07-10/07, 23/08-29/08 151 184 207
E 11/07-31/07, 19/08-22/08 184 225 258
F 01/08-18/08 204 240 274
G 11/10-17/10 121 147 162

Ligging: aan het strand (baan over steken), met uitkijk op de 
baai en de Iles Sanguinaires. Porticcio op 5 km, Ajaccio op 20 km.
Transport: luchthaven Ajaccio op 15  km. Overzethaven per 
wagen Ajaccio (H/T naar Marseille, Nice of Toulon) op 20 km.
Faciliteiten: uitnodigende lobby, bar U Ponente. Via een brede 
wenteltrap bereikt u het restaurant A Muvra. Het mooie buiten-
zwembad met poolbar sluit naadloos aan op het hotel. In de 
wellnessruimte (betalend) kan u terecht voor diverse kuren, 
sauna, hamam, fitness en binnen zwembad. Gratis kinderclub 
(schoolvakanties, niet op zaterdag/zondag).
Kamers: de 170  kamers zijn helder en geraffineerd in ge richt 
en beschikken over een bemeubeld terras. Standaardkamers 
(28 m², zicht op het binnen land, vanaf de 2de verdieping), 
superior kamers met zeezicht en balkon (28 m²) of familieka-
mers (31 m², zeezicht, voor 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension mits toeslag per dag 
van € 37 (volwassenen) of € 17 (t/m 12 jaar). Alle maal tijden 
in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. Familiekamers: 2 kin de ren t/m 
12 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclu-
sief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfs taks (volwassenen): €  1,65/per-
soon/nacht (ter plaatse te beta len). De spa is niet toegankelijk 
onder de 18 jaar. Het hotel is gesloten vanaf 01/11/20. 01/08/20-
22/08/20: min. 7 nachten.

UW VOORDEEL
• Reservering voor 31/01/20: vroegboekvoordeel van 

20% (verblijven 28/03-31/03, 15/07-16/07, 16/08-18/08, 
11/10-17/10) OF 15% (verblijven 04/04, 10/04-20/05, 
24/05-28/05, 17/07-15/08, 19/08-23/08, 27/09-10/10, 
25/10-31/10) OF 10% (verblijven 05/04-09/04, 
21/05-23/05, 29/05-25/06, 28/06-14/07, 24/08-03/09, 
13/09-26/09, 28/10-24/10) OF 5% (verblijven 03/04, 
26/06-27/06, 04/09-12/09) (inclusief ontbijt)

GRATIS

Dit hedendaags hotel is een juweeltje 
met uitgebreide wellnessfaciliteiten. 
Het ligt recht tegenover het strand 
met fabelachtig uitzicht op de Golf 
van Ajaccio.

Porticcio
Een kleine badplaats aan een van de mooiste baaien van 
Corsica, de Golf van Ajaccio. Het behoort tot Grosetto-
Prugna, een hogerop gelegen dorp in het middengebergte.
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Capo d'Orto

Ligging: u logeert hier midden in het enorme Parc Naturel Régional van Corsica, 
net voor het binnenrijden van Porto. Het hotel is wat in de hoogte gebouwd, 
waardoor u geniet van een prachtig zicht op het Capo d'Orto-gebergte en de 
baai van Porto. U zit op iets meer dan 1 km van het toeristisch centrum van 
Porto en op 1,2  km van het keienstrand. In het haventje vertrekken boot-
excursies of u kunt een boot(je) huren voor een individuele uitstap (reserverin-
gen kunnen via de receptie, voordeeltarieven voor hotelgasten). Er is ook een 
duikclub. U kan heerlijke wande lin gen maken in het eucalyptusbos of langs het 
riviertje. Er is keuze uit tal van excursiemogelijkheden in de omgeving, zoals 
een bezoek aan het natuurreservaat Scandola, een rit door de Calanches (naam 
die wordt gebruikt voor de fjordachtige landschappen), een wandeling in het 
woud van Piana,...
Transport: luchthavens Ajaccio en Calvi op 80 km. Overzethaven per wagen 
Ajaccio (H/T naar Marseille, Nice of Toulon) op 80 km, Ile Rousse (H/T naar 
Marseille of Nice) op 90 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: inkom met de receptie en een bar met terras, het uitzicht is adem-
benemend mooi... Er is geen restaurant in het hotel zelf, maar er bevinden zich 
talrijke eetgelegenheden in de onmiddellijke omgeving. U beschikt over een 
verwarmd openluchtzwembad (12 x 6 m, mei-september). Privéparking (gratis) 
en stalling voor fietsen en moto's.
Kamers: de 39 kamers zijn gedecoreerd in zachte kleuren of in blauwe tinten 
die ver wijzen naar de zee. We reserveren voor u een comfort kamer (20 m²) 
met balkon (uitgez. de driepersoonskamers) en zicht op de baai, vast tapijt of 
tegelvloer. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt. 01/07-15/08: buffet, bediening aan tafel tijdens 
de overige periodes.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (periode A/B) of 40% korting (periode C/D).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 01/04/20-10/04/20 en vanaf 21/10/20. 
Verblijfstaks: € 1,30/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Knap en sympathiek driesterren hotelletje 
waar u een warme ontvangst wacht door 
de eigenaars. U geniet van een weerga
loos panorama op de baai van Porto. Het 
hotel is ideaal gelegen voor natuur lief
hebbers en voor wie strand en zee wil 
combineren met het ontdekken van de 
schitterende natuur in de omgeving. Prima 
prijskwaliteitsverhouding.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

extra
bed 3

inclusief ontbijt
CORV0005 X1

A 11/04-25/04 49 84 35
B 26/04-04/07 59 101 42
C 05/07-01/08 69 118 56
D 02/08-22/08 79 143 64
C 23/08-19/09 69 118 56
B 20/09-12/10 59 101 42
A 13/10-20/10 49 84 35

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis  

(11/04/20-25/04/20, 13/10/20-20/10/20)

Corsica

GRATIS
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Porto
Een van de aantrekke
lijkste plaatsjes op Cor
sica. De baai van Porto 
is van een onge ken de 
schoon heid. Porto 
heeft een jacht haven 
die onder de bescherming van een Genue
se toren ligt, gebouwd in 1549 op een rode 
granietrots in het kolkende water. Bloed
rode kliffen reiken tot in een diepblauwe 
zee, afgewisseld met zand en kiezelstran
den. Op de achtergrond het bergmassief 
Capo d'Orto.
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Corsica

Ligging: in een rustige straat in de Pietramaggiore-wijk aan de voet van de 
gelijk namige heuvel, op 3 km van het centrum. U heeft er een fraai panorama 
op de stad en de imposante citadel. In de achterliggende heuvels kan u mooie 
wandelingen maken, bijvoorbeeld naar de Notre-Dame de la Serra, een kapel 
uit de 18de eeuw, 213 m boven de zeespiegel gelegen met een prachtig, onbe-
lemmerd zicht op Calvi, de baai en de omliggende bergen. Een pendel busje van 
het hotel brengt u gratis van en naar de stad of het strand (op 1,5 km).
Transport: luchthaven Calvi op 3 km, Bastia op 70 km. Overzethaven per wagen 
Ile Rousse (H/T naar Marseille of Nice) op 24 km, Bastia (H/T naar Marseille, 
Nice of Toulon) op 85 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u komt binnen via de luxueuze, pas gerenoveerde lobby waar 
men u hartelijk ont vangt en graag informeert over de uitgebreide excursie-
mogelijkheden. Er is een bar (11-24  uur) en een à-la-carterestaurant Les 
Palmiers (12-14.30 uur en 19.30-22.30 uur). Het ontbijtbuffet en de lunch kan 
u bij mooi weer op het grote buitenterras aan het zwembad nemen. Er is een 
verwarmd open luchtzwembad in de tuin (20 x 10 m, mei-september) met kinder-
gedeelte en gratis lig stoelen, parasols en handdoeken. Sauna en bubbelbad 
(gratis). Massages en esthetische verzorgingen (betalend). Ontspanningsruimte 
met pingpongtafel. Lift in 1  van de 2  gebouwen (zeezicht). Gratis parking 
(afgesloten).
Kamers: 45 kamers met klassiek meubilair geïnspireerd op de empirestijl. Er zijn 
4 kamertypes: classic (18-22 m²) met zicht op de tuin, classic met lateraal zee-
zicht (22 m²), classic met panoramisch zicht op de baai (22 m²) en luxe (30 m², 
steeds tweepersoonsbed) met lateraal zeezicht mits toeslag. Alle kamers heb-
ben balkon of terras, make-upspiegel en badjassen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: enkel in de luxe kamers: kinderbedje (ter plaatste te betalen).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten vanaf 03/10/20.
Bonus: jonggehuwden: halve fles champagne en fruit (min. 7 nachten).

Rustig gelegen met mooie vergezichten 
op de baai van Calvi en de citadel vanaf 
het terras en het zwembad. Het hotel im
poneert met zijn vele faciliteiten en uit
stekende dienstverlening op vijfsterren
niveau. Bovendien is het een goede 
uitvals basis voor talrijke excursies in deze 
schitterende streek, en dit zowel te land 
als ter zee.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
classic 

tuinzicht

2 persk. classic 
lateraal 
zeezicht

2 persk. classic 
panoramisch 

baaizicht

2 persk. luxe 
lateraal 
zeezicht

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CORV0018 X0

A 25/04-29/05 130 145 180 165 halfpension 45
B 30/05-31/07 170 185 220 205
C 01/08-21/08 210 225 260 245
B 22/08-18/09 170 185 220 205
A 19/09-02/10 130 145 180 165

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(25/04/20-02/10/20) (inclusief ontbijt)

Calvi
Een belangrijke toeris
tische trekpleister die 
de hoofd stad is van 
de vrucht bare streek 
La Balagna. De rijke 
geschie denis manifes 
teert zich o.m. in de citadel en het (ver
meende) geboorte huis van Columbus. 
Diverse fijnzandstranden in de prachtige 
baai, met op de achtergrond de Monte 
Cinto (2.700 m). Een van de meest pitto
reske oorden van HoogCorsica.
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Le Saint Erasme

Ligging: ideaal gelegen in de residentiële, rustige wijken van Calvi, vlak aan 
de zee en tegenover de Phare de la Revelotta. Op wandelafstand het hart van 
deze havenstad met z'n wirwar van straatjes, trappen, winkels en restaurants. 
De statige citadel van Calvi ligt hier vlakbij weliswaar op de rotsen vanwaar u 
een fraaie blik over de baai kan werpen. Het fijne zandstrand van Calvi ligt op 
1,2 km, even voorbij het centrum. Ook de andere stranden van de Balagne, van 
lange stranden tot rotsachtige baaitjes, zijn een bezoek waard.
Transport: luchthaven Calvi op 3 km, Bastia op 70 km. Overzethaven per wagen 
Ile Rousse (H/T naar Marseille of Nice) op 24 km, Bastia (H/T naar Marseille, 
Nico of Toulon) op 85 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de huiselijke sfeer van dit hotel valt onmiddellijk op: knusse 
hoekjes met landelijke decoratie en mooi gerestaureerde meubels. Op het terras 
of in de bar geniet u van een drankje. Een van de grote troeven is dat u zowel 
vanuit de tuin, vanop het terras als het zwembad uitkijkt over de azuurblauwe 
zee. Het ontbijt wordt geserveerd aan tafel, bij mooi weer op het terras met 
zicht op zee. U heeft elke dag de keuze tussen een Corsicaans (hartig) of 
een continentaal (zoet) ontbijt. Proef zeker eens van beide. Via de gezellige, 
mediterrane tuin met o.a. olijfbomen, pijnbomen en oleanders, bereikt u het 
verwarmde openluchtzwembad (4 x 8 m)(april-november). Ligstoelen, parasols 
en handdoeken gratis. Gratis parkeermogelijkheid met elektrische laadpunten 
achter het hotel.
Kamers: de 32 kamers zijn allemaal anders ingericht, met oog voor detail. De 
lichte kleuren en houten elementen zorgen voor een fijne, mediterrane sfeer. 
Wij selecteerden voor u een standaardkamer (13 m², max. 3 personen), een 
classic kamer (25 m², max. 4 personen), comfort plus met balkon en zeezicht 
(17-23 m², max. 3 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 8/nacht.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,21/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Gesloten 01/04/20-07/04/20 en vanaf 03/11/20.

Dit familiehotel ligt uitstekend aan het le
vendige centrum van Calvi en toch weg van 
de drukte. Vader en dochter verwelkomen 
u hartelijk. Le Saint Erasme wordt gereno
veerd voor een nòg aangenamer verblijf in 
2020. Geniet van het fenomenaal uitzicht 
over zee. Van hieruit ontdekt u zowel het 
gezellige Calvi, als de andere dorpjes en 
stranden van de Balagna.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
classic

2 persk.
comfort 

plus
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CORV0032 X0

A 08/04-24/05 64 104 67 76 extra bed  
(3de en 4de persoon) 45B 25/05-14/06 74 115 76 83

C 15/06-28/06 81 132 83 90
D 29/06-02/07 87 144 89 97
E 03/07-14/07 90 153 91 100
D 15/07-31/07 87 144 89 97
E 01/08-23/08 90 153 91 100
D 24/08-31/08 87 144 89 97
C 01/09-20/09 81 132 83 90
B 21/09-04/10 74 115 76 83
A 05/10-02/11 64 104 67 76

UW VOORDEEL
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(08/04/20-24/05/20, 21/09/20-26/10/20)

Corsica

GRATIS
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Calvi
Een belangrijke toeris
tische trekpleister die 
de hoofd stad is van 
de vrucht bare streek 
La Balagna. De rijke 
geschie denis manifes 
teert zich o.m. in de citadel en het (ver
meende) geboorte huis van Columbus. 
Diverse fijnzandstranden in de prachtige 
baai, met op de achtergrond de Monte 
Cinto (2.700 m). Een van de meest pitto
reske oorden van HoogCorsica.
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U Frascone

Ligging: het hotel ligt in centraal Corsica op een hoogte met een panorama op 
het dal. Natuurliefhebbers halen hun hart op met de vele wandelpaden, bos-
sen en de baaien van de rivier Vecchio. Cultuurfanaten kunnen dan weer Corte 
(15  km), de voormalige hoofdstad met interessante 15de-eeuwse monumen-
ten bezoeken. Andere bezienswaardigheden zijn de vallei van Restonica en de 
indrukwekkende meren (25 km). Het dichtste strand (nabij Aléria) ligt op 40 km.
Transport: luchthaven Calvi op 97 km, Bastia op 64 km. Overzethaven per wagen 
Ile Rousse (H/T naar Marseille of Nice) op 75 km, Bastia (H/T naar Marseille, 
Nice of Toulon) op 82 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: een warme ontvangst is gegarandeerd. In de bibliotheek vindt u 
oude en nieuwe boeken in verschillende talen. In de lichtrijke bar of op het ter-
ras nuttigt u een drankje en wordt het ontbijt aan tafel geserveerd. Zwemmen 
kan u in het gerenoveerde gemeentelijke openluchtzwembad op 200 m. Voor de 
avontuurlijkere gasten zijn er de vele idyllische baaitjes (5 km). Voor het diner 
kan u terecht in het restaurant de la Place (700 m). De chef, schoonvader van 
de eigenares, serveert eerlijke, smaakvolle, lokale gerechten. Gratis parking 
voor de deur.
Kamers: de 13 kamers zijn allemaal uniek en met hart en ziel ingericht. De 
vintage-moderne lijn wordt ook hier doorgetrokken door te werken met zowel 
moderne meubels en lampen als vintage vondsten die het geheel een warme, 
persoonlijke toets geven. Geniet van de onevenaarbare uitzichten vanuit de 
kamer. We reserveren voor u een standaardkamer (max. 3 personen), kamer 
met terras (max. 3 personen) of een familiekamer (35m², max. 4 personen). De 
oppervlakte van de kamers is telkens verschillend (vanaf 15 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (in een res-
taurant op 700 m).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: gesloten 01/04/20-14/04/20 en vanaf 01/11/20.

U Frascone werd volledig gerenoveerd 
met knusse hoekjes, vintage vondsten, 
boeken,... De gerestaureerde meubels 
in combinatie met moderne, nieuwe (de
sign)elementen zorgen voor een originele 
stijl. U geniet op het terras van de natuur 
of leest uit de huisbibliotheek. Eigenares 
Ondeline staat klaar om uw verblijf aange
naam te maken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
terras

familiekamer 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CORV0031 X0

A 15/04-30/04 47 82 54 88 halfpension 29
extra bed (3de volwassene) 
in een standaardkamer 24

B 01/05-31/07 50 89 57 96
C 01/08-30/09 53 95 60 100
A 01/10-31/10 47 82 54 88

UW VOORDEEL
• Enkel in de familiekamers: de 3de en 4de persoon (volwassenen 

of kinderen) overnachten gratis op de kamer van 2 volbetalende 
personen (inclusief ontbijt)

GRATIS
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Venaco
Venaco heeft z'n char
me weten te behouden. 
Dit bergdorpje dateert 
al uit de Romeinse tijd 
maar floreerde vooral 
in de middeleeuwen. 
Dat merkt u nog bij enkele huizen. Het re
gionale natuurpark van Corsica, de bergen 
Monte Cardo (2.626 m) en Monte Rotondo 
(2.453 m) omringen het dorp. Venaco is 
geroemd om z'n uitstekende charcuterie 
en kaas.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Artemisia

Ligging: dit kleinschalig hotelletje ligt in de bergen, in het historisch stadje 
Bastelica, de geboorteplaats van Sampiero Corso een 16de eeuwse bevrijdings-
strijder. Dankzij de ligging (850 m hoogte) ontsnapt u 's zomers aan de hitte. 
U bevindt zich hier vlak bij de Gorges de Prunelli, de Pozzi (een uniek natuur-
landschap langs de GR2) en het meer van Tolla. Op 35 minuten van het strand. 
Verder in de omgeving: wandelen, mountainbiken, paardrijden.
Transport: per auto: 1.424 km (Brussel), 1.158 km (Parijs), 1.614 km (Amsterdam). 
Overzethaven per wagen Ajaccio (H/T naar Marseille, Nice of Toulon) op 40 km, 
Ile Rousse (H/T naar Marseille of Nice) op 124 km. Luchthaven Ajaccio op 34 km, 
Bastia op 114 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de eigenaar ontvangt u hartelijk en deelt graag zijn kennis over 
de streek en haar geschiedenis. De prachtige designstukken, authentieke ele-
menten en moderne stoffen creëren een aangename sfeer kenmerkend voor een 
boutique hotel, zonder z'n huiselijke stijl te verliezen. In de lounge en de bar 
zit u bij een een middeleeuwse haardvuuraansteker die werd getransformeerd 
tot salontafel. 's Ochtends wacht u een lekker ontbijt bereid met verse, lokale, 
huisbereide producten. Geniet in het restaurant van de smakelijke gerechten 
met lokale, seizoensgebonden producten. Bij mooi weer kunt u op het terras 
eten. Ontspannen kan aan het buitenzwembad of in de sauna.
Kamers: slechts 8 kamers en suites hebben allemaal zicht hebben op de prach-
tige omliggende natuur. Ook hier vindt u de eigentijdse stijl in combinatie met 
de natuur terug. Wij reserveren voor u een ietwat kleinere, maar gezellige piacè 
kamer (16 m², max. 2 personen), een seduzzione kamer (21 m², max. 2 volwas-
senen en 1 kind tot en met 11 jaar) en de serenissima suite (27m² en terras van 
24 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen tot en met 11 jaar).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de seduzzione kamers of de serenissima suites: kinderbedje: 
€ 15/nacht. Verminderde prijs voor 1 kind van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de 
ouders (seduzzione kamer), verminderde prijs voor 2 kinderen van 2 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders (serenissima suite) (zie prijstabel)
Bijzonderheden: het hotel is gesloten tot 31/03/20  en vanaf 03/11/20. 
Verblijfstaks: € 0,55/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Afwijkende annu-
leringsvoorwaarden: tussen 45 en 31 dagen voor vertrek 50% van de totale reis-
som, tussen 30 en 16 dagen 75% en vanaf 15 dagen 100%.

Hier wordt u hartelijk ontvangen door 
eigenaar Jean René die dit elegant hotel 
met hart en ziel runt. De eigentijdse inrich
ting gecombineerd met de indrukwekken
de natuur die door de grote ramen naar 
binnen komt, zorgt voor een uitnodigend 
geheel. Ontspan aan het buitenzwembad 
of ontdek de pracht van Parc Naturel Régi
onal de Corse. Voor elk wat wils.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
piace

2 persk.
seduzzione

suite
serenissima

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
CORV0028 X0

A 31/03-28/05 90 110 160 kind 2 < 12 jaar 
incl. ontbijt 42B 29/05-25/06 95 115 171

C 26/06-22/08 100 120 181
B 23/08-26/09 95 115 171
A 27/09-03/11 90 110 160

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/04/20, 01/10/20-

31/10/20)

Corsica

GRATIS
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Bastelica
Dit agrarisch dorp in het 
hart van het Parc Natu
rel Régional de Corse 
heeft zich de voorbije 
jaren ontpopt tot een 
belangrijk, toeristisch 
plaatsje dat wordt geprezen omwille van 
zijn mooie natuur. Dankzij de traditionele 
architectuur en de amper 460 inwoners 
blijft de authentieke, vriendelijke sfeer 
van een bergdorp hier goed behouden.
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Casa Murina

Ligging: op 200 m van de zee en het fijnzandstrand gelegen aan de baai van 
Porto Pollo. Dankzij de hogere ligging van het hotel hebt u een mooi uitzicht 
over de zee. Een regio met een prachtige natuur en rijk aan geschiedenis, cul-
tuur en traditie. Bezoek Propriano, een van de meest charmante dorpjes van 
Corsica (20 km), Roccapina met de gekende rotsformatie in de vorm van een 
leeuw (22 km) en het typische, historische Sartène (33 km).
Transport: per auto: 1.434 km (Brussel), 1.168 km (Parijs), 1.624 km (Amsterdam). 
Overzethaven per wagen Propriano (H/T naar Marseille) op 20 km, Ajaccio (H/T 
naar Marseille, Nice of Toulon) op 49 km. Luchthaven Ajaccio op 44 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit ecologisch charmehotel biedt een uniek panorama op Porto 
Pollo en de Golf van Valinco. Er wacht u een warm onthaal aan de recep-
tie waar men u graag tips geeft om de regio te ontdekken. In de bar, met 
panoramisch terras en zicht op zee, komt u tot rust met een lekker wijntje. 
Ook het lekkere ontbijtbuffet met lokale en biologische producten kan u hier 
opeten. Mogelijkheid om ter plaatse het 'Menu Potager' te reserveren (richt-
prijs: € 29 per persoon, exclusief dranken). De eigenares bereidt de lekkerste 
groentegerechten met groenten recht uit haar eigen moestuin.
Kamers: 10 gezellige themakamers, allemaal met zeezicht (20-25 m², max. 2 per-
sonen) en met een eigen, unieke inrichting, met hart en ziel uitgekozen door de 
eigenaars. Wij reserveren voor u een superior kamer (20 m², max. 2 personen), 
een deluxe kamer (22 m², max. 2 personen) of een privilege kamer met balkon 
(23 m², max. 3 personen). Suite (30 m², max. 3 personen) met kitchenette op 
aanvraag. Superior kamer voor rolstoelgebruikers mogelijk op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: 01/04/20-30/06/20, 24/09/20-31/10/20: min. 2  nachten. Het 
hotel is gesloten vanaf 01/11/20. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: 100% 
kosten vanaf 14 dagen voor afreis.

In dit eerste culturele en 100% ecologische 
hotel op Corsica voelt u zich onmiddel
lijk welkom. Dit charmante adresje heeft 
een topligging op enkele meter van het 
strand en het plezierhaventje. Hier kan u's 
avonds lekkere visschotels eten. De gezel
lige themakamers, serene sfeer en de uit
zonderlijke ligging zullen u zeker bevallen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

2 persk.
deluxe

2 persk.
privilege

inclusief ontbijt
CORV0029 X0

A 01/04-30/04, 01/10-31/10 80 152 99 103
B 01/05-31/05 90 163 108 112
C 01/06-30/06, 23/09-30/09 99 183 118 122
D 01/07-20/07, 01/09-22/09 104 193 126 129
E 21/07-31/07, 24/08-31/08 111 204 134 139
A 01/08-23/08 122 223 146 154

UW VOORDEEL
• Enkel in de deluxe kamers en de privilege kamers: 15% korting bij min. 

2 nachten
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SerradiFerro
Een gemeente in het 
zuiden van Corsica vlak 
aan het strand. U kan er 
onder meer de Genu
eese toren (Capannella) 
bewonderen en ook het 
prehistorische Basi met overblijfselen uit 
het Neolithicum ligt vlakbij. Verschillende 
watersportmogelijkheden aan het strand: 
verhuur van boten, zeilen, surfen, jetski, 
kajak, diepzeeduiken,...
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Les Jardins de Mathieu

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
CORV0030 X0

A 01/04-30/04, 01/10-31/10 62 52
B 01/05-31/05 77 52
C 01/06-30/06, 01/09-30/09 98 52
D 01/07-31/07 108 52
E 01/08-31/08 129 52

Ligging: genesteld in de heuvels van Porto-Vecchio, in het 
regionaal park Alta Rocca en op 12 km van het centrum. Het 
uitzicht op de baai, de haven en de omgeving is prachtig. Bij 
helder weer kan u zelfs Sardinië aan de horizon ontwaren. 
De zandstranden van o.m. Palombaggia, Santa Giulia en 
Cala Rossa liggen op 20  km, het historisch stadje Bonifacio 
bevindt zich op 37 km.
Transport: per auto: 1.449  km (Brussel), 1.275  km (Parijs), 
1.612 km (Amsterdam). Overzethaven per wagen Porto-Vecchio 
(H/T naar Marseille of Toulon) op 12 km, Propriano (H/T naar 
Marseille) op 74  km, Ajaccio (H/T naar Marseille, Nice of 
Toulon) op 128  km. Luchthaven Figari op 22  km, Ajaccio op 
136 km, Bastia op 135 km.
Faciliteiten: in dit gezellig en comfortabel hotelletje wordt 
u hartelijk verwelkomd. Elke ochtend serveert men een uitge-
breid ontbijtbuffet met huisgemaakte producten. Mits reser-
vering geniet u 's avonds van een lekkere, Corsicaanse maal-
tijd op basis van lokale en seizoensgebonden ingrediënten uit 
de eigen moestuin. Bubbelbad en verwarmd buitenzwembad. 
Verschillende wandel- en mountain bikeroutes in de omgeving. 
Tennis op 5 km.
Kamers: kleinschaligheid is troef met slechts 4 kamers (30 m²). 
Elke kamer is individueel ingericht in maisonette stijl en beschikt 
over een terras met directe toegang tot de aangename tuin.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toe-
slag van € 35 (3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 11 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 16/nacht.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €1/persoon/nacht ( ter plaatse 
te betalen). Het hotel is gesloten vanaf 01/11/20. Afwijkende 
annuleringsvoorwaarden: tussen 30 en 19 dagen voor vertrek: 
30% van de totale reissom.

Corsica

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(01/04/20-31/10/20)

Een unieke en kleinschalige chambre 
d'hôtes met een luxueuze afwerking. 
U geniet er van de rust, de prachtige 
omgeving en een overheerlijke 
Corsicaanse keuken.

PortoVecchio
Idyllisch stadje gelegen aan een mooie, natuurlijke baai in het 
zuiden van Corsica en omgeven door een heuvelachtig land-
schap. Gezellig, oud stadscentrum en pittoresk jachthaventje.

Des Roches

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

extra
bed 3

inclusief ontbijt
CORV0012 X0

A 01/04-31/07 73 132 40
B 01/08-31/08 82 150 44
A 01/09-30/09 73 132 40
C 01/10-14/11 63 112 31

Ligging: het hotel ligt op 200 m van het historisch centrum 
van Sartène. Het stadje is gebouwd op een vooruitspringend 
rotsgedeelte van de hellingen van de Monte Rosso, 350 m hoog 
boven het dal van de rivier Rizzanèse - echt heel schilderach-
tig. U geniet er van schitterende vergezichten. Sartène is een 
alleraardigst stadje met een pittoresk straatbeeld, centraal 
gelegen in het zuiden van Corsica op enkele kilometer van de 
stranden.
Transport: luchthaven Figari op 30  km, Ajaccio op 55  km. 
Overzet haven per wagen Ajaccio (H/T naar Marseille, Nice of 
Toulon) op 60 km, Propriano (H/T naar Marseille) op 13,5 km, 
Porto-Vecchio (H/T naar Marseille of Toulon) op 60 km.
Faciliteiten: het kader is aangenaam dankzij de nieuwe, frisse 
decoratie. Naast de receptie treft u de bar en het restaurant 
Sognu di Babbu met aan sluitend een groot terras, neem vooral 
even de tijd om het magnifiek panorama te bewonderen. Op 
het menu staan (h)eerlijke, typische gerechten, gecombineerd 
met lekkere kazen en wijnen uit de regio. Roomservice van 7 tot 
9.30 uur voor het ontbijt.
Kamers: de kamers zijn modern en comfortabel (60, klein maar 
gezellig. We reser ve ren voor u een superior kamer (17 m², tegel-
vloer) met balkon en uitzicht op de vallei. U beschikt over 
adequaat comfort. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag 
van € 32,00/dag (3 gangen, keuzemenu, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  0,99/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Het hotel is gesloten 15/11/20-31/03/21.

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/04/20, 

15/10/20-14/11/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

GRATIS

Eenvoud siert. In dit sober, maar zeer 
verzorgd hotel wacht u een knus ver
blijf. Prima service, goed restaurant 
en mooi gelegen in het hinterland. Nu 
modern gerestyled.

Sartène
Stadje in het achterland, op een steile, terrasvormige helling. 
Het wordt ook wel eens de meest Corsicaanse stad van het eiland 
genoemd omdat tradities hier beter bewaard zijn gebleven.
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

GARANTIES
A. ANNULATION  
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
La franchise en cas d’annulation s’élève à € 25 par 
personne avec un maximum de € 50 par dossier.
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire, 

d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré, de 
l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un compagnon 
de voyage  

Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la souscription 
du contrat d’assurance! 
- Complications pendant la grossesse 
- Licenciement pour des motifs économiques 
- Examen de repêchage 
- Divorce ou séparation de fait  
- …

B. ASSISTANCE VOYAGE
ASSISTANCE PERSONNES
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimité
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE  
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

BAGAGES 1er RISQUE
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) jusqu’à 

€ 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

VOYAGE DE COMPENSATION 
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

OPTION ASSISTANCE VEHICULE
Valable en Europe pour des véhicules de maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers en cas 

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

PRIMES
A: Annulation: 3,5%
B: Assistance voyage: 2%
A+B: ALL-IN: 4%
Option uniquement en complément à la formule 

assistance voyage ou all-in 
Assistance véhicule: € 15

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas 
de valeur contractuelle.

En collaboration avec 

Goed om te weten: capita selecta
Formaliteiten
∙ De Belgische identiteitskaart of een Nederlands paspoort. Kinderen onder de 12 jaar moeten een Kids-ID 

hebben.
∙ Reizigers van een andere nationaliteit moeten navragen bij de bevoegde instanties welke formaliteiten 

zij moeten vervullen.
∙ Raadpleeg bij twijfel uw reisagent of de ambassade van het land dat u wenst te bezoeken.
∙ Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.diplomatie.belgium.be (België) of www.anvr.nl/

reisinformatie/bestemmingen.aspx (Nederland)

Hotels
∙ Onze hotels stralen vaak de charme en de eigenheid uit van de streek die u straks bezoekt. Wij ga-

randeren de beste verhouding prijs/kwaliteit – van eenvoudig tot luxe. Elk hotel werd persoonlijk 
gecontroleerd volgens strenge normen inzake ligging, netheid, service en onthaal. We hebben gepoogd 
zo objectief mogelijk een algemene beoordeling te geven van elk hotel. We zijn hiervoor uitgegaan van 
de indrukken door ons opgedaan tijdens ons inspectiebezoek, voorafgaand aan de publicatie van de 
brochure. Dit is onze persoonlijke mening.

∙ Accurate beschrijvingen en realistische verwachtingen: als we niet expliciet vermelden en/of in een pic-
togram aanduiden dat er bijvoorbeeld een bar of airconditioning aanwezig is, dan is dit niet het geval. 
Extra faciliteiten en/of voorzieningen worden in pictogrammen aangeduid en/of in de hotelbeschrijving 
vermeld (bv. fitness, wellness,...). Wanneer er extra faciliteiten en/of voorzieningen worden aangeduid 
en/of vermeld, dan zijn die in principe steeds betalend, ook als we dit niet expliciet vermelden. Een 
dienst is slechts gratis als we dit uitdrukkelijk aangeven in de beschrijving, of expliciet aangeven in 
het gebruikte pictogram (bv. gratis wifi). En zelfs dan kan de hotelier naderhand beslissen (gratis) 
voorzieningen en activiteiten toch betalend te maken of te schrappen. Soms is een waarborg vereist. 
Bovendien zijn alle voorzieningen niet steeds open. Sommige faciliteiten kunnen toegankelijk zijn voor 
niet-hotelgasten.

∙ Speciale wensen: u verkiest bv. kamers naast mekaar of een specifiek dieet: dan kunt u dit bij reservering 
vermelden. We geven uw wensen door aan de hotelier, die hiermee in de mate van het mogelijke reke-
ning zal houden, maar we kunnen u dit geenszins garanderen. Wanneer uw wens een noodzaak is voor 
het welslagen van uw reis, dan wordt het een essentie. Dit moet bij reservering uitdrukkelijk opgegeven 
worden. Vraagt u een essentie na bevestiging van de reservering en is het antwoord negatief, dan gelden 
de gebruikelijke voorwaarden bij annulering.

∙ Alleenreizende jongeren: reserveringen vanaf 18 of 21 jaar naargelang het hotel.
∙ Bij reservering dient u het juiste aantal personen per accommodatie op te geven, ook baby’s, zoniet kan 

u ter plaatse geweigerd worden of moeten bijbetalen.
∙ Aankomst vanaf 15 of 16 uur naargelang het hotel. Op de dag van vertrek dient u de kamer tussen 10 en 

12 uur te verlaten, naargelang het hotel.
∙ De kamergrootte kan nogal verschillen. De opgegeven oppervlakte is een indicatie (gemiddelde in een 

2 persoonskamer, inclusief badkamer). In authentieke en historische gebouwen is elke kamer anders. 
Binnen eenzelfde kamertype kunnen er verschillen zijn.

∙ Tweepersoonskamers: meestal met 2 éénpersoonsbedden. Verkiest u een tweepersoonsbed, gelieve dit 
op te geven.

∙ Eénpersoonskamers: kleiner en soms wat minder comfortabel. Bovendien vrij duur, gezien slechts be-
perkt voorhanden. De meeste hotels bieden evenwel een tweepersoonskamer aan voor bezetting door 
1 persoon. Dit wordt in de hotelbeschrijving aangegeven met ‘tweepersoonskamer voor alleengebruik’.

∙ Extra bed 3/4: tweepersoonskamers met 1 of 2 extra plooi- of sofabedden, dus beperkt qua ruimte voor 
3/4 personen, alsook qua comfort en privacy, vandaar iets goedkoper.

∙ In de brochure of op het beeldscherm zult u soms de begrippen ‘king’ of ‘queen’ zien verschijnen. De 
termen slaan op de bedden: een kamer van het type ‘king’ heeft een groot bed (ca. 180 cm x 200 cm), 
een kamer van het type ‘queen’ heeft een minder breed bed (ca. 160 cm x 200 cm)

∙ Kamers met tussendeur en kamers voor rolstoelgebruikers zijn steeds op aanvraag bij reservering (vol-
gens beschikbaarheid).

∙ Balkon en terras: niet noodzakelijk met stoelen en/of tafel. De afmetingen kunnen sterk verschillen.
∙ Pay-tv: betalend filmkanaal via de televisie op de kamer. Ook internet, wifi, playstation en andere 

spelconsoles zijn betalend, tenzij anders vermeld. Gratis wifi betekent niet noodzakelijk breedband/snel 
internet. Sommige hotels bieden gratis internet aan met een beperkte snelheid, en vragen een toeslag 
voor breedband/snel internet.

∙ - Satelliettelevisie betekent niet noodzakelijk Nederlandstalige zenders, wel buitenlandse zenders.
∙ Airconditioning en verwarming: soms individueel, soms centraal gestuurd. En soms beperkt tot de 

heetste maanden of tot enkele uren per dag. In bepaalde oudere hotels kan de airconditioning soms 
luidruchtig zijn.

∙ Waardevolle voorwerpen: huur een kluisje!
∙ Zelfs als u een toeslag hebt betaald voor zeezicht bv., dan moet u soms genoegen nemen met een eerder 

beperkt uitzicht.
∙ Zwembad: openluchtzwembaden zijn meestal slechts enkele maanden van het jaar open, naargelang de 

weersomstandigheden. Een onderhoudsbeurt, een technisch probleem of evenement kunnen het open-
stellen van binnen- en buitenzwembad verhinderen. Soms niet toegankelijk voor baby’s en kinderen.

∙ Wij hanteren overal de term ‘ligstoel’. Dit kan al dan niet een dekstoel zijn, een ligzetel of een ligbed 
met of zonder matras. Bepaalde types (bv. cabana) met toeslag.

∙ Wellnesscentra: meestal niet toegankelijk onder de 16 jaar. Minderjarigen moeten steeds vergezeld zijn 
van de ouders.

∙ De meeste hotels bieden een ontbijt aan in buffetvorm. Het buffet kan variëren, naargelang de categorie 
van hotel, naargelang de bezetting en naargelang de gewoonten van de streek die u bezoekt, van be-
perkt (enkel koud) tot copieus (warme en koude gerechten). Bij lage bezetting kan het buffet wegvallen 
(bediening aan tafel).

∙ Regime: tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief ontbijt, halfpension of volpension. Halfpension 
betekent ontbijt en avondmaal. Uw verblijf begint met het diner op de dag van aankomst en eindigt 
met het ontbijt op de dag van vertrek. In vol pension is ook het middagmaal i nbegrepen. In de meeste 
hotels (zie beschrijving) is het avondmaal met bediening aan tafel. De dranken zijn nooit inbegrepen. 
De prijzen voor half- en volpension gelden niet op feestdagen, bv. kerst en nieuwjaar. We vermelden de 
sluitingsdagen van het restaurant zoals meegedeeld door de hotelier. Hij kan die achteraf wijzigen of 
extra sluitingsdagen inlassen. 

∙ Sommige hotels hanteren een dresscode.
∙ Meestal bepaalt u zelf de duur van uw verblijf en is de aankomstdag vrij. Sommige hoteliers eisen 

evenwel een minimumverblijf.
∙ Ter plaatse te betalen: facultatieve diensten zoals kinderbedje (0 t/m 2 jaar, per kamer 1 bedje), par-

king, huisdieren...
∙ Als u van deze diensten gebruik wil maken, dan dient u dit bij reservering op te geven. Parking volgens 

beschikbaarheid. Idem voor het kinderbedje. De vermelde prijzen zijn richtprijzen.
∙ Parking: in open lucht en niet afgesloten.
∙ Huisdieren (max. 1 per kamer) enkel toegelaten in de hotels waar dit expliciet wordt aangeduid met 

een pictogram, afhankelijk van het hotel gratis of betalend, en steeds op aanvraag bij reservering. Niet 
toegelaten in de bar, restaurant, op het strand,... De opgegeven richtprijzen (rubriek Bijzonderheden) 
kunnen wijzigen. Zorg voor een inentingsbewijs tegen hondsdolheid en een Europees paspoort. Zie ook 
www.health.belgium.be/dieren

∙ Recepties, huwelijksfeesten, e.a.: kunnen doorgaan in het hotel en enige hinder veroorzaken voor de 
gewone gasten. Wij worden hiervan nooit vooraf verwittigd.

∙ Prepaid creditcards worden niet aanvaard.

VERZEKERINGEN 
BELGIË/NEDERLAND 

PROTECTIONS 
REISVERZEKERINGEN
Kleine ongelukjes zijn op reis snel grote 
drama’s. Vertrek dus niet zonder bescherming!
Indien u de reis niet haalt, betalen wij u de 
kosten terug. Sluit de verzekering af bij de 
reservering van uw reis.

WAARBORGEN
A. Annulering
Annulatie- of wijzigingskosten tot € 10.000
Vrijstelling bij annulering: € 50 per persoon 
beperkt tot € 100 per dossier
- Ziekte, ongeval of overlijden van de verze-

kerde, de partner, een familielid tot in de 
2e graad, de gastheer, de beroepsvervanger 
of een reisgezel

- Dekking van chronische of reeds 
bestaande ziekte indien er medisch gezien 
geen enkele tegenindicatie bestond voor 
het uitvoeren van de reis op het ogenblik 
van de boeking van de reis én van het 
afsluiten van de verzekering!

- Verwikkelingen tijdens de zwangerschap
- Ontslag wegens economische redenen
- Herexamen
- Echtscheiding of feitelijke scheiding
-...

B. Reisbijstand
Bijstand personen
- Medische kosten (vrijstelling van € 25) - 

onbeperkt
- Nabehandelingskosten ten gevolge van een 

reis ongeval tot € 5.000
- Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlij-

den
- Vervroegde terugkeer wegens dringende 

reden
- Extra verblijfskosten bij natuurramp, 

epidemie of medische redenen
- Familiale bijstand in het buitenland
- Opsporings- en reddingskosten tot € 12.500

Kapitaal reisongeval
- Overlijden € 7.500
- Bij blijvende invaliditeit tot € 15.000

Bagage 1e risico
- Beschadiging, diefstal en niet-aflevering 

(vrijstelling van € 50) tot € 1.250
- Eerste aankopen bij laattijdige aflevering 

(minimum 12 uur) tot € 250

Compensatiereis
Indien u vroeger moet terugkeren door een 
repatriëring, krijgt u een waardebon. Daar kan 
u later opnieuw mee op reis gaan.

Optie bijstand voertuig
Geldig in Europa voor voertuigen van maxi-
mum 8 jaar oud.
- Pechverhelping en sleepdienst
- Opsturen van wisselstukken
- Repatriëring van het voertuig en de inzit-

tenden bij immobilisatie
- Vervangingschauffeur

PREMIES
A: Annulering: 4,5% (min. € 15 per persoon)
B: Reisbijstand: 2% (min. € 10 per persoon)
A+B: ALL-IN: 5% (min. € 20 per persoon)
Deze pagina is slechts een beknopt overzicht 
van de algemene voorwaarden en heeft geen 
enkele contractuele waarde

In samenwerking met

Goed om te weten: capita selectaVERZEKERINGEN 
BELGIË/NEDERLAND 
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Met een huurauto van Sunny Cars 
weet je waar je aan toe bent. 
Dankzij de all-in huursom zijn er 
geen verborgen kosten en is er dus 
geen gedoe ter plaatse. Wél ben 
je opti maal verzekerd. Stel dat er 
sprake is van glas-banden-bodem 
of dakschade, dan wordt deze 
standaard door ons gedekt. Boven-
dien betalen we het eigen risico 
aan je terug als je schade rijdt. Dat 
voelt goed. Niet voor niets scoren 
we met reviews het hoogst van 
alle autoverhuurders. Een mooiere 

verzekering is er niet.

Auto met glimlach huren? 
Vraag advies bij Transeurope

of je reisbureau.

Hoe compleet
onze 

all-inclusive 
formule is?

Zelfs jouw big smile
is inbegrepen

SC_ALL-IN_NED_2019_70_267.indd   1 30-10-19   21:25

Appartementen
Aankomst tussen 16 en 18 uur, vertrek voor 10 uur. Waarborgsom te betalen 
ter plaatse: op het einde van uw verblijf wordt deze som u terugbetaald, 
na controle en na aftrek van eventuele kosten ingevolge beschadiging of 
schoonmaak (ter plaatse of nadien teruggestort). Het bedrag hebben we bij 
de beschrijving vermeld. De verhuurder behoudt zich evenwel het recht voor 
de waarborgsom te verhogen, of alsnog een waarborgsom te vragen, zonder 
ons daarvan te verwittigen. Daarom kunnen we geen verantwoordelijkheid 
dragen voor de heffing en/of terugbetaling van de waarborgsom. Alle toesla-
gen (bv. eindschoonmaak) zijn ter plaatse te betalen.

Ook voor late beslissers
Onverwacht een paar snipperdagen vrij? Plots zin om er eens uit te vliegen 
of iemand te verrassen? We hebben zelfs tot vlak voor afreis nagenoeg steeds 
een kamer voor u, en reserveren kunt u tot enkele uren voor vertrek.

Huwelijksreizen en groepsreizen
We werken graag geheel vrijblijvend voor u een interessante offerte uit, op 
maat, volgens uw budget via uw reisagent.

Tickets voor...
We reserveren voor u de beste plaatsen voor theater, ballet, musical,... Raad-
pleeg uw reisagent voor actuele informatie. Wijzelf rekenen hiervoor geen re-
serveringskosten aan (voor zover u ook het hotel bij ons geboekt hebt), maar 
de ticketbureau’s rekenen een commissie of forfaitaire reserveringskosten aan 
(20% of meer). Tickets kunnen alleen worden geannuleerd of gewijzigd op 
basis van herverkoop.

Foto’s
De foto’s in deze brochure geven een waarheidsgetrouwe indruk van uw reis-
bestemming en uw logement. De afgebeelde foto’s zijn slechts voorbeelden. 
In uitzonderlijke gevallen kunnen kamertypes worden afgebeeld die we niet 
opnemen in de brochure.

Roken
In de meeste Europese landen geldt er een rookverbod in de horeca en op alle 
publieke plaatsen. Ook zowat alle hotels zijn rookvrij.

Excursies
De excursiemaatschappij behoudt zicht het recht voor af te wijken van het 
voorgestelde programma.

Logementsprijzen in de brochure
∙ Gebaseerd op contractprijzen: per persoon of per appartement, per nacht, 

inclusief btw (tarief op het ogenblik van druk van de brochure) en meestal 
inclusief ontbijt

∙ Gebaseerd op dagprijzen: voorwaarden van het tarief bij uw reisagent of op 
www.transeurope.com (zie p. 8-9)

Verblijfstaks
Deze taks, geheven door de lokale autoriteiten, is niet in de reissom inbe-
grepen. De verblijfstaks dient u ter plaatse aan de hotelier te betalen. Waar 
mogelijk wordt het bedrag van de verblijfstaks in de rubriek Bijzonderheden 
vermeld. De lokale autoriteiten kunnen in een later stadium alsnog besluiten 
het bedrag van de verblijfstaks te wijzigen.

Topdata en beursdata
Bijvoorbeeld Nieuwjaar, Pasen,... en belangrijke internationale evenementen. 
De data werden ons opgegeven door de hotelier op het ogenblik van druk van 
de brochure. De hotelier behoudt zich het recht voor deze data te wijzigen. We 
zullen u informeren via de reisagent over dergelijke wijzigingen.

Rondreizen, Charming+ en Lucky Deal
Niet cumuleerbaar met de overige voordelen vermeld bij de hotelbeschrijving; 
eventuele maaltijden zijn steeds exclusief dranken (tenzij anders vermeld); 
de niet-gebruikte diensten (overnachtingen, maaltijden, bezoeken,...) worden 
niet terugbetaald; deze formules zijn niet wijzigbaar en niet annuleerbaar.

Autovakanties
Afhankelijk van het land gelden er specifieke voorschriften (bv. milieuvig-
net in Duitsland, winterbanden in GH Luxemburg,...). Wij informeren u via 
uw reisdocumenten,. Daarenboven adviseren wij u ook de gespecialiseerde 
website van uw automobielvereniging te consulteren voor de meest actuele 
informatie.

Problemen ter plaatse?
Schakel onmiddellijk de hotelreceptie, vervoer- of excursiemaatschappij in. 
Probeer de zaak ter plaatse op te lossen. In de meeste gevallen zal voor een 
bevredigende oplossing gezorgd worden, terwijl een klachtenbrief achteraf 
gedane zaken meestal geen keer doet nemen. Wij verwijzen in dit verband 
ook naar art. 7 van de Bijzondere Reisvoorwaarden m.b.t. non-conformiteit 
tijdens de reis: zie p. 162.

Onvoorziene crisissituaties tijdens de reis
In uitzonderlijke gevallen kunt u tijdens uw reis worden geconfronteerd met 
een crisissituatie (bv. een bosbrand), en kan communiceren met familie of 
thuisblijvers bemoeilijkt worden. Wij raden de reizigers met de Belgische na-
tionaliteit aan hun reis te registreren bij de FOD Buitenlansde Zaken (dit 
via www.travellersonline.diplomatie.be). Het ministerie zal in crisissituaties 
informeren, en de communicatie en ondersteuning faciliteren. Reizigers met 
de Nederlandse nationaliteit kunnen te allen tijde het contactcenter van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken contacteren op +31 247 247 247.

Uw mening telt!
Kwaliteit en service zijn onze eerste zorg. Laat ons uw mening kennen via het 
online evaluatieformulier.

Capita Selecta
Deze Capita Selecta zijn geldig bij opmaak van de brochure. De vol-
ledige en actuele tekst van ‘Goed om te weten’ kunt u consulteren op 
www.transeurope.com/nl-be/goed-omte-weten.html
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STANDAARDINFORMATIEFORMULIER 
VOOR PAKKETREISOVEREENKOMSTEN
De combinatie van reisdiensten die u wordt 
aangeboden, is een pakketreis in de zin van 
Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet 
van 21 november 2017 betreffende de verkoop 
van pakketreizen, gekoppelde reisarrangemen-
ten en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle 
EU-rechten die voor pakketreizen gelden. 
T-HL Belgium NV is ten volle verantwoordelijk 
voor de goede uitvoering van de volledige pak-
ketreis.

T-HL Belgium NV beschikt ook over de wette-
lijke verplichte bescherming om u terug te be-
talen en, indien het vervoer is inbegrepen in de 
pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent 
wordt. Verzekerd tegen financieel onvermogen 
bij het Garantiefonds Reizen o.v.v., Metrologie-
laan 8, 1130 Brussel, www.gfg.be

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

- Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, 
zal de reiziger alle essentiële informatie over 
de pakketreis ontvangen.

- De aansprakelijkheid voor de goede uitvoe-
ring van alle reisdiensten die in de overeen-
komst zijn opgenomen, berust altijd bij ten 
minste één professioneel.

- De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of 
gegevens inzake een contactpunt via welk hij 
contact kan opnemen met de organisator of de 
reisagent.

- De reiziger kan de pakketreis, met inacht-
neming van een redelijke termijn en eventueel 
tegen de betaling van extra kosten, aan een 
andere persoon overdragen.

- De prijs van de pakketreis kan alleen worden 
verhoogd indien specifieke kosten toenemen 
(bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks 
uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgeno-
men, en in elk geval niet later dan twintig da-
gen vóór het begin van de pakketreis. Indien 
de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs 
van de pakketreis kan de reiziger de overeen-
komst opzeggen. Indien de organisator zich 
het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, 
heeft de reiziger recht op een prijsverminde-
ring wanneer de relevante kosten zouden af-
nemen.

- Ingeval een van de essentiële elementen van 
de pakketreis, met uitzondering van de prijs, 
aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de 
overeenkomst zonder betaling van een opzeg-
vergoeding opzeggen en krijgt hij een volle-
dige terugbetaling. Indien de professioneel 
die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de 
pakket reis vóór het begin van de pakketreis 
annuleert, heeft de reiziger recht op terug-
betaling en, indien passend, op een schade-
vergoeding.

- De reiziger kan de overeenkomst in uitzon-
derlijke omstandigheden zonder betaling van 
een opzegvergoeding vóór het begin van de 
pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er 
op de plaats van bestemming ernstige veilig-
heidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevol-
gen zullen hebben voor zijn pakketreis.

- Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst 
te allen tijde vóór het begin van de pakketreis 
opzeggen tegen betaling van een passende en 
gerechtvaardigde opzegvergoeding.

- Indien na het begin van de pakketreis aan-
zienlijke elementen van de pakketreis niet 
zoals afgesproken kunnen worden geleverd, 
moet een geschikt alternatief arrangement 
aan de reiziger worden aangeboden, zonder 
extra kosten. Indien de diensten niet worden 
uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit 
aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering 
van de pakketreis en de organisator dit pro-
bleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de 
pakket reisovereenkomst zonder betaling van 
een opzeg vergoeding opzeggen.

- In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd 
zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reizi-
ger ook recht op een prijsvermindering en/of 
schadevergoeding.

- De organisator is verplicht reizigers die in 
moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.

- Indien de organisator of de doorverkoper in-
solvent wordt, zullen de betaalde bedragen 
worden teruggestort. Indien de insolventie 
van de organisator of, indien van toepassing, 
de doorverkoper na het begin van de pakket-
reis intreedt en het vervoer in de reis of de 
vakantie inbegrepen is, wordt er voor repa-
triëring van de reiziger gezorgd. T-HL Belgium 
N.V. heeft zich van bescherming bij insolventie 
voorzien bij Garantiefonds Reizen. Wanneer 
diensten door de insolventie van T-HL Belgium 
N.V. niet worden verleend, kunnen reizigers 
met deze entiteit of, in voorkomend geval, 
de bevoegde autoriteit contact opnemen 
(Garantie fonds Reizen®, Metrologielaan 8, 
B-1130 Brussel, www.gfg.be, tel. 02/240 68 00, 
info@gfg.be).

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLEN COMMISSIE REIZEN  
VOOR PAKKETREISOVEREENKOMSTEN. 

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 wor-
den geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 
reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017. 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereen-
komst
2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door 

een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover 
deze van toepassing is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van 

vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte 
tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels 
van het land van bestemming;

d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis over-

eengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid 

van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bij komende 

kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste 

datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visum-

verplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een 
visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegver-
goeding;

7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan 

de reiziger. 
2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van 

de pakketreisovereenkomst.
 Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen. 

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de door verkoper alle 

nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn 
voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator 
en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator 

of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de over-
eenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf. 
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt 
gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2  De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, 
met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstands-

verplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organi-

sator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag 
wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet verge-

zelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschil-

lenbeslechting; 
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen 
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te 

checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien 

de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreis overeenkomst 
aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

 Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof 

of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, 

die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met 
inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, 
of

3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 
 Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een 

daling van de hierboven opgesomde kosten. 
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen 

zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor 

het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren 
document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging 
en een berekening.

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trek-
ken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de 
organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereen-

komst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het 

saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te 

betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de over-
eenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voor-

waarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiter lijk 7 dagen voor het begin 

van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document 
of een pdf, op de hoogte stelt, en

2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht. 
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7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst over-
neemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschul-
digde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit 
de overdracht. De organisator stelt degene die de overeen komst overdraagt in 
kennis van de kosten van de overdracht. 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de door-
verkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden ver-
oorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uit-

zondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig 
veranderen, tenzij: 
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en 
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals 

bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt. 
9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een 

van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of 
niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan ko-
men, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, 
dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te 
brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de 

pakket reis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, ten-

zij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn 

besluit; 
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven 

termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëin-
digd wordt, en 

5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de 
prijs ervan. 

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende 
pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis 
verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijs vermindering. 

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en 
de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle 
betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opge-
zegd, aan de reiziger terug. 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, 
kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de rei-
ziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis 
wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiter-
lijk: 
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan 

zes dagen; 
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes 

dagen; 
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee 

dagen duren
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijd-

bare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin 
van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd. 

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij 
voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadever-
goeding verschuldigd te zijn. 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het 

begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot be-
taling van een opzegvergoeding aan de organisator. 

 In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen 
worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van 
de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief 
gebruik van de reisdiensten. 

 Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt 
het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis 
verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik 
van de reisdiensten. 

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijd-
bare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen 
hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen heb-
ben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestem-
ming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegver-
goeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst 
op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling 
van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak 
maken op een bijkomende schade vergoeding. 

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die 
door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding. 

Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele 

non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereen-
komst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld. 

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt 
uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 
1° onmogelijk is, of 
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate 

van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. 
 Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger 

recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig 
artikel 15. 

12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger 
bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf 
te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet 
nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- 
conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist. 

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt 
de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrange-
menten aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. 

 Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van 
lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsver-
mindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts 
afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereen-
komst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoerei-
kend is. 

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van 
de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde 
rede lijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst 
zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, 
om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de 
pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring 
van de reiziger.

 Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reizi-
ger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voor-
komend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht 
op prijsvermindering en/of schadevergoeding. 

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, 
niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken 
in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige 
accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger. 

12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op 
personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwan-
gere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke 
medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het 
begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften. 

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken ver-
voerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan 
beroepen.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering 
van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pak-
ketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of 
klachten zonder vertraging aan de organisator door. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, 
hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij 
zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in 

de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de 
organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht. 

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd 
gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen 
voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de 
door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet. 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode 

waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de 
organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is. 

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator 
voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schade-
vergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald. 

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aan-
toont dat de non-conformiteit te wijten is aan: 
1° de reiziger; 
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst 

begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon wor-
den voorzien of voorkomen, of 

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in 

moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke au-

toriteiten en consulaire bijstand; 
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het 

vinden van andere reisarrangementen. 
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reizi-

ger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoe-
ding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de 
organisator. 

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk 

op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reizi-

ger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, 
melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan wor-
den gezocht. 

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger on-
mogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de 
reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een 
klacht indienen op een bewijskrachtige manier. 

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke rege-

ling nastreven. 
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken par-

tijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningspro-
cedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een 
‘overeenkomst tot verzoening’ bezorgen. 

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartij-
dige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke 
verzoening tussen de partijen na te streven. 

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst 
vastgelegd worden. 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisen-

de partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillen-
commissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank. 

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillen-
commissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij. 

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage 
slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 
1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalender-
dagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs 
waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro 
werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen 

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan 
slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming 
zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld wor-
den of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis 
(of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen 
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het 
geschillen reglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het 
reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u); fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be 
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN  
VAN DE GESCHILLEN COMMISSIE 
REIZEN VOOR REISDIENSTOVEREEN-
KOMSTEN

Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 
2018 worden geboekt en worden geregeld door 
de Wet betreffende de verkoop van pakketrei-
zen, gekoppelde reisarrangementen en reisdien-
sten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer 
een reisdienstovereenkomst tot stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tus-
senpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt 
verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2. De identiteit van de onderneming (onderne-

mingsnummer, handelsnaam, adres en tele-
foonnummer)

3. De totale prijs van de reisdienst
4. Betalingsmodaliteiten
5. Informatie over de interne klachtenbehande-

ling
6. De bescherming waarop hij aanspraak kan 

maken in het geval van insolventie
7. De naam van de entiteit die instaat voor die 

bescherming en haar contactgegevens.

Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de reisdienstovereenkomst 

afsluit, moet aan de organisator en de door-
verkoper alle nuttige inlichtingen verstrek-
ken omtrent hemzelf en zijn medereizigers 
die van belang kunnen zijn voor het sluiten 
of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen 
verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de 
organisator en/of doorverkoper, mogen die 
kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Insolventie
4.1 De organisator of doorverkoper die als 

tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten 
verkoopt stelt een zekerheid voor de terug-
betaling van alle bedragen die hij ontvangt 
van of namens de reizigers, voor het geval 
de reisdienst, door de insolventie niet kan 
worden verleend. 

4.2 Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden 
terugbetalingen op verzoek van de reiziger 
zonder vertraging verricht.

Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan 
de reiziger informatie over de interne klachten-
behandeling.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen 

eerst onderling een minnelijke regeling na-
streven. 

6.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, 
dan kan elk van de betrokken partijen aan 
de vzw Geschillencommissie Reizen vragen 
om een verzoeningsprocedure op te starten. 
Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 

6.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen 
een verzoeningsreglement en een “overeen-
komst tot verzoening” bezorgen. 

6.4 Overeenkomstig de in het reglement be-
schreven procedure, zal een onpartijdige 
verzoener daarna contact opnemen met de 
partijen teneinde een billijke verzoening 
tussen de partijen na te streven. 

6.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een 
bindende schriftelijke overeenkomst vast-
gelegd worden. 

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld 

of mislukt deze, dan kan de eisende partij 
desgewenst een arbitrageprocedure instel-
len voor de Geschillen commissie Reizen of 
een procedure aanhangig maken voor de 
rechtbank. 

7.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de 
bevoegdheid van de Geschillen commissie 
Reizen te aanvaarden, noch als eisende 
noch als verwerende partij. 

7.3 De organisator of doorverkoper die verwe-
rende partij is kan de arbitrage slechts wei-
geren indien het door de eisende partij ge-
eiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. 
Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 
kalender dagen na ontvangst van de aange-
tekende brief of e-mail met ontvangstbewijs 
waarin wordt aangegeven dat een dossier 
met een vordering vanaf 1251 euro werd ge-
opend bij de Geschillencommissie Reizen. 

7.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld 
door een geschillenreglement, en kan 
slechts worden opgestart na het indienen 
van een klacht bij de onderneming zelf en 
wel zodra vaststaat dat het geschil niet min-
nelijk kon geregeld worden of zodra 4 maan-
den zijn verstreken na het (voorziene) einde 
van de reis (of eventueel vanaf de prestatie 
die aanleiding gaf tot het geschil). Geschil-
len m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel 
door de rechtbanken beslecht worden. 

7.5 Het paritair samengesteld arbitraal college 
doet, overeenkomstig het geschillenregle-
ment, op een bindende en definitieve wijze 
uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is 
geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie 
Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u); 
fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, 
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

Art. 1: De prijs
1.1 De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst of de reisdienstovereenkomst is -behoudens ken-

nelijke materiële vergissing- vast en alle verplichte diensten en toeslagen zijn inbegrepen, behalve deze die, 
ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger contant betaald kunnen worden (bij-
voorbeeld citytaksen). Indien T-HL Belgium NV de reisdienst(en) moet inkopen in een land waar de munteen-
heid niet de euro (€) is (bv. Groot-Brittannië, waar de munteenheid de pond sterling (£) is), dan worden de 
prijzen voor deze reisdienst(en) gebaseerd op een vaste wissel/omrekenkoers. Enkel de prijzen van toepas-
sing bij het afsluiten van de overeenkomst zijn geldig. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst 
worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst of de reisdienstovereenkomst kan de prijs overeenkomstig 
artikel 5 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereen-
komsten enkel worden verhoogd wanneer dit rechtstreeks het gevolg is van veranderingen in:

 1. de prijs van het passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of 
van andere energiebronnen, of

 2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die wor-
den geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van 
toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

 3. de wisselkoersen die voor de pakketreis of de reisdienst van belang zijn.
 T-HL Belgium NV voorziet in de mogelijkheid een prijsverhoging door te voeren na het afsluiten van de over-

eenkomst in de gevallen onder de punten 1 en 2 hierboven vermeld. Bijgevolg heeft de reiziger ook recht 
op een prijsvermindering bij een daling van de onder de punten 1 en 2 hierboven opgesomde elementen. 
Wisselkoersschommelingen zullen geen aanleiding geven tot een herziening van de prijs na het afsluiten 
van de pakketreisovereenkomst of de reisdienstenovereenkomst.

 In het geval van een prijsverhoging of een prijsvermindering zal de organisator de reiziger via een duurzame 
gegevensdrager (mail, papieren document of een pdf) hiervan in kennis stellen, met opgave van een moti-
vering voor die prijsaanpassing en een berekening.

 Bij de berekening van deze prijsaanpassing wordt steeds het principe gehanteerd dat prijsaanpassingen 
netto gebeuren. De prijsaanpassing voor de reiziger zal procentueel gelijk zijn aan de procentuele aanpas-
sing waarmee T-HL Belgium NV wordt geconfronteerd. Aanpassingen van minder of gelijk aan 3% van de 
reisdienst, of van dat deel van de pakketreisovereenkomst waarop de aanpassing slaat, worden niet toege-
past. Is de prijsaanpassing een aanpassing in absolute cijfers dan wordt ditzelfde bedrag verrekend in de 
totaalprijs aan de reiziger gefactureerd. Aanpassingen in min of meer van minder of gelijk aan 25 euro per 
persoon worden niet verrekend.

 Dergelijke prijsaanpassingen kunnen alleen gebeuren tot twintig dagen voor het begin van de pakketreis.
 Indien de doorgevoerde prijsverhoging 8% of meer bedraagt van de initiële totaalprijs, kan de reiziger de 

overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
 Indien een prijsvermindering wordt toegepast behoudt de organisator het recht de administratieve kosten 

af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Deze administratieve kost wordt forfaitair 
bepaald op 50 euro per dossier.

1.2 De prijzen en de voordelen in de brochure opgenomen zijn geldig op het ogenblik van druk. Deze prijzen 
en voordelen zijn steeds beperkt in de tijd en gelden slechts voor een beperkt aanbod. Eens dit aanbod 
uitgeput is kan de dienstverlener beslissen de prijzen en de daarbij horende voordelen niet meer toe te 
kennen. Daarenboven behouden de dienstverleners (hotels, vervoermaatschappijen, huurwagenbedrijven 
en organisatoren van evenementen) zich ook het recht voor om prijsaanpassingen door te voeren tijdens 
de looptijd van de brochure en ook de toegekende voordelen uit te breiden of in te trekken. Bijgevolg zijn 
de prijzen en de voordelen in de brochure een waarheidsgetrouwe momentopname. Zij kunnen evenwel 
fluctueren afhankelijk van de commerciële politiek van onze dienstverleners.

1.3 Overeenkomstig artikel 2 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pak-
ketreisovereenkomsten en reisdienstovereenkomsten zijn enkel de prijzen die worden gecommuniceerd bij 
het sluiten van de pakketreisovereenkomst bindend. Deze prijzen worden steeds éénduidig vermeld op een 
duurzame gegevensdrager zoals een mail, een papieren document of een pdf. Voor alle communicatie die 
betrekking heeft op de pakketreisovereenkomst of reisdienstovereenkomst kiest de reiziger adres bij zijn 
erkende doorverkoper.

1.4 In de brochure worden de prijzen uitgedrukt per persoon tenzij anders vermeld. Niet inbegrepen zijn ver-
blijfstaksen en kosten voor reispas, visum, inentingen, persoonlijke uitgaven, fooien en uitstappen die niet 
uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.

1.5 Voor dossiers met uitsluitend transport of één of meerdere extra(‘s) (bv. ticket(s) voor (een) evenement(en), 
excursie(s),  entreeticket(s),...) zal een forfaitaire administratiekost, bovenop de normale prijs, van € 15 per 
extra (met een maximum van € 150 per dossier) in rekening worden gebracht.

Art. 2: Betalingsmodaliteiten
Het voorschot bedoeld in artikel 6 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor 
pakketreisovereenkomsten wordt bepaald op 30% van de totale reissom, met een minimum van 125 euro (dat 
minimum mag het bedrag van de totale reissom niet overschrijden).
Indien de reiziger gebruik maakt van het vroegboekvoordeel bedraagt het voorschot op het hotelgedeelte 75%. 
Bepaalde hotels vragen, bij toepassing van het vroegboekvoordeel, integrale betaling van het totale verblijf. In 
voorkomend geval wordt dit uitdrukkelijk bij de hotelbeschrijving vermeld.
Indien u boekt aan variabele dagprijzen kunt u doorgaans kiezen tussen twee soorten tarieven. Een laag tarief 
dat niet wijzigbaar, niet annuleerbaar en integraal vooruitbetaalbaar is (non-refundable tarieven). In voorkomend 
geval bedraagt het voorschot bij boeking 100%. Gaat het om een wijzigbaar en annuleerbaar tarief (refundable 
tarieven) dan gelden de gewone regels (30%).
Het vervoer, de reisverzekeringen, eventuele administratiekosten en alle extra’s (excursies, culturele evenemen-
ten, activiteiten ter plaatse, ...) zijn steeds integraal betaalbaar bij boeking.
Het saldo van de prijs is betaalbaar 1 maand voor de vertrekdatum.

Art. 3: Reisdocumenten
De meeste elektronisch verstuurde reisdocumenten m.b.t. het vervoer zijn geldig en moeten niet meer worden 
omgeruild. Soms moeten de vouchers voor bepaalde extra’s wel nog worden omgeruild. Alle informatie omtrent 
het omruilen wordt dan samen met de voucher meegestuurd.
Bepaalde dossiers vereisen originele documenten, die niet per mail kunnen worden verstuurd. Deze worden dan 
per post verstuurd. Reist u af binnen de 14 dagen, dan sturen wij u deze originele documenten per Taxipost of 
koerierdienst. In dit geval gebeurt dit op risico van de reiziger en zijn de kosten te zijnen laste.

Art. 4: Uitvoering van de pakketreisovereenkomst
4.1 Begin en einde van de uitvoering van de overeenkomst
 De vertrek- en de terugkeerdag dienen als reisdagen te worden beschouwd. Het is mogelijk dat u op die 

dagen niet van alle prestaties kunt genieten (bijvoorbeeld: het ontbijt kan niet worden genomen op de 
terugkeerdag omwille van een vroege terugvlucht). In voorkomend geval wordt geen compensatie voorzien.

 Indien u ook het vervoer bij ons boekt, dan neemt de uitvoering van de overeenkomst een aanvang op de 
luchthaven van vertrek, de opstapplaats van de trein of de aanmeerplaats van de bootreis.

 De uitvoering van de overeenkomst neemt een einde op de luchthaven na de terugvlucht, de afstapplaats 
van de trein bij de terugreis of de afmeerplaats van de bootreis.

4.2 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst
 Het kan voorkomen dat er in de omgeving van uw hotel bouwactiviteiten plaatsvinden. Meestal gaat het 

dan om de aanleg van nieuwe infrastructuur (wegen, gebouwen,....). Het spreekt voor zich dat wij u zullen 
informeren over die werken waarvan wij op de hoogte zijn.

 T-HL Belgium NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor daden van derden waarmee zij geen contract 
heeft. In dit geval kan de reiziger zich niet beroepen op niet-conformiteit.

 In het laagseizoen, tijdens feestdagen en brugweekends kan het voorkomen dat een aantal faciliteiten, 
winkels en uitgaansgelegenheden gesloten zijn en dat er minder activiteiten kunnen worden uitgeoefend.

 De reiziger wordt verondersteld kennis te hebben genomen van de belangrijke informatie opgenomen in de 
rubrieken “Kiezen voor Transeurope - substantiële voordelen”, “Altijd een scherpe prijs” en “Goed om te 
weten”. De volledige tekst vindt u op onze website. Een samenvatting werd ook opgenomen in de brochure.

Art. 5: Wijziging van de pakketreisovereenkomst
5.1 Wijzigingen door de reiziger
5.1.1 Voor de reis
 Vraagt de reiziger om een wijziging dan belopen de administratiekosten forfaitair 15 euro per persoon. Dit 

bedrag wordt vermeerderd met de reële kosten aangerekend door de verschillende betrokken dienstverle-
ners. Voor belangrijke wijzigingen met inbegrip van, maar niet beperkt tot de reisbestemming, het vervoer, 
de hotelkeuze en de datum van vertrek en/of terugkeer, zullen de gewone annuleringsvoorwaarden worden 
toegepast. Voor wijzigingen van reserveringen voor musicals, shows enz... belopen de wijzigingskosten 
doorgaans 100% van de ticketprijs.

5.1.2 Tijdens de reis
 Indien gereserveerde diensten ter plaatse niet worden opgenomen kan geen terugbetaling worden voorzien. 

Alle extra kosten (vervoer, hotel, administratie...) zijn ten laste van de reiziger.
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5.2 Wijzigingen door de organisator
 T-HL Belgium NV kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst 

of de reisdienstovereenkomst voor het begin van de afreis niet een-
zijdig veranderen met uitzondering van de bepalingen in art. 1 van 
de Bijzondere Reisvoorwaarden. Evenwel behoudt T-HL Belgium NV 
zich het recht voor om onbeduidende veranderingen aan te brengen. 
Hiervan zal de reiziger in kennis worden gesteld via een duurzame ge-
gevensdrager (mail, papieren document of pdf). Het wegvallen of aan-
passingen in het programma van een welbepaalde culturele prestatie 
ter plaatse (concert, sportevenement, musical, tentoonstelling....) en 
waarvoor de organisator op verzoek van de reiziger afzonderlijke vou-
chers verstrekt heeft, wordt beschouwd als een onbeduidende veran-
dering, tenzij de reiziger of de doorverkoper uitdrukkelijk heeft aange-
geven dat deze prestatie een essentieel onderdeel is van de geboekte 
reis. Indien dit laatste het geval is zal de organisator dit uitdrukkelijk 
vermelden op de bevestiging van de overeenkomst. Het behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de reiziger en/of de doorverkoper om dit 
controleren. Wij adviseren dergelijke events niet in te plannen op de 
dag van aankomst en/of de dag van vertrek.

 Weersomstandigheden, technische redenen of veiligheidsoverwegin-
gen kunnen de organisator of de vervoermaatschappij ertoe verplich-
ten de voorziene reisroute te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen niet 
ingeroepen worden als wijzigingen aan een essentieel bestanddeel 
van het reiscontract en geven bijgevolg geen recht op compensatie. 
Een tussenstop om technische of andere redenen doet geen afbreuk 
aan het begrip “rechtstreekde vlucht”.

Art. 6. Opzegging van de overeenkomst
6.1 Opzegging door de organisator voor de aanvang van de reis
 De organisator kan conform art. 10.1 van de Algemene Reisvoorwaar-

den van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereen-
komsten de overeenkomst opzeggen indien het in de overeenkomst 
vermelde aantal personen niet wordt bereikt. Hierbij worden de in art. 
10.1 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie 
Reizen voor pakketreisovereenkomsten bepaalde termijnen en proce-
dures gerespecteerd. T-HL Belgium NV kan de overeenkomst ook op-
zeggen indien zij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden zoals oorlogsge-
weld, natuurrampen en epidemieën (niet-limitatieve voorbeelden). In 
deze gevallen zal T-HL Belgium NV overgaan tot terugbetaling van alle 
reeds ontvangen bedragen, zonder dat zij evenwel enige bijkomende 
schadevergoeding zal verschuldigd zijn.

6.2 Opzegging door de reiziger
 De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen voor het be-

gin van de pakketreis. Deze opzegging moet steeds gebeuren met een 
gedateerde duurzame gegevensdrager zoals mail, papieren document 
of pdf. De schriftelijke opzeg wordt verwerkt van maandag t/m vrijdag 
van 9 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Opzeggingen op zon- en 
feestdagen kunnen pas worden verwerkt op de eerstvolgende werk-
dag.

 T-HL Belgium NV maakt gebruikt van volgende gestandaardiseerde op-
zegvergoedingen:

Reisverzekering
De premie van de reisverzekering (bv. annuleringsverzekering) wordt niet 
terugbetaald.

Hotel/appartement/villa/huurwagen
1 Ons vast aanbod

 · Tot 31 dagen voor vertrek: 15% van de totale reissom met een min. 
van € 50/persoon

 · Tussen 30 en 21 dagen voor vertrek: 25%
 · Tussen 20 en 10 dagen voor vertrek: 50%
 · Minder dan 10 dagen voor vertrek of in geval van niet-aanmelding 

(‘no show’): 100% van de totale reissom
 · Voor bepaalde hotels/appartementen kunnen de annuleringsvoor-

waarden afwijken en strenger zijn. In voorkomend geval wordt dit bij 
de beschrijving vermeld.

2 Ons flexibel aanbod (variabele dagprijs)
 100% ongeacht het tijdstip van annulering, tenzij anders vermeld

Indien de annulering van het hotel/appartement/villa (vast of flexibel) tot 
gevolg heeft dat het dossier herleid wordt tot ‘ticket-only’ (transport en/of 
extra(‘s)), dan geldt de forfaitaire administratiekost zoals vermeld in art. 1.5 
van de Bijzondere Reisvoorwaarden.

Rondreizen/arrangementen/pakketten/excursies en alle overige 
extra’s/promo’s
100% ongeacht het tijdstip van annulering

Vervoer
Terugbetaling kan uitsluitend gebeuren op voorlegging van de originele ge-
annuleerde, niet-gebruikte tickets. Indien een van beide trajecten van uw 
vervoer niet gebruikt wordt, dan is dit traject niet terugbetaalbaar.

· Vliegtuig
* Wanneer het vliegtuigticket is uitgeschreven: 100%
* Wanneer het ticket niet is uitgeschreven: € 10/ticket
* In geval van ‘no-show’ (niet-aanmelding voor de heenvlucht) wordt de te-

rugvlucht automatisch geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij en is 
geen terugbetaling mogelijk

· Overige vervoermiddelen
* 100 % annulerings- en wijzigingskosten

· Reserveringen voor zit-, lig- en bedplaatsen
* 100% ongeacht het tijdstip van annulering

Art. 7. Non-conformiteit tijdens de reis
7.1 Overeenkomstig artikel 12.1 van de Algemene Reisvoorwaarden van 

de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten moet 
de reiziger de organisator zonder vertraging en op een bewijskrachtige 
manier in kennis stellen van een eventuele non-conformiteit die hij tij-
dens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen 
element heeft vastgesteld.

7.2 De reiziger zal de non-conformiteit kenbaar maken aan de dienstverle-
ner of de vertegenwoordiger van de organisator (lokale agent). Naam 
en adres worden steeds duidelijk vermeld op de reisdocumenten. 
Indien de organisator geen lokale vertegenwoordiger heeft neemt de 
reiziger contact op met de doorverkoper van de pakketreis. De non-
conformiteit kan rechtstreeks gemeld worden aan de organisator via 
quality@transeurope.com . Tijdens de kantooruren van de organisator 
(van maandag t/m vrijdag van 9 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 17 
uur Belgische tijd) kan de non-conformiteit ook gemeld worden op het 
nummer 050/34.64.64. Buiten de kantooruren kan de non-conformiteit 
gemeld worden via het noodnummer op de reisdocumenten vermeld.

7.3 De tegenwaarde van de niet-verkregen diensten kan alleen terugbe-
taald worden mits het indienen van een geschreven attest uitgaande 
van de betrokken dienstverlener en waarin duidelijk wordt vermeld 
welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft. Indien de reiziger 
originele tickets heeft ontvangen voor een niet-genoten onderdeel van 
de pakketreis kan terugbetaling enkel gebeuren mits voorlegging van 
deze originele tickets.

7.4 Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opge-
lost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Brugge bevoegd.

Art. 8. Andere belangrijke informatie
8.1 Formaliteiten
 De reiziger bevestigt kennis te hebben genomen van de informatie betref-

fende de formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper 
worden medegedeeld.

 Kinderen dienen over de nodige documenten te beschikken. Kinderen 
die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te 
leggen, waarop de ouders hen toestemming verlenen om alleen te reizen 
en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land 
vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun 
adres in België.

 Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden 
met de specifieke richtlijnen die door de organisator worden verstrekt. Zij 
moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De orga-
nisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid bij eventuele schade, noch 
voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

8.2 Bagage
 Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling ver-

loren bagage van de luchthaven een ‘property irregularity report’ invullen. 
Zonder dit document is het onmogelijk een vergoeding te bekomen. Bij 
transport per autocar dient een attest aan de begeleidende medewerker 
te worden gevraagd.

8.3. Dienstregeling
 Alle doorgegeven dienstregelingen (vlucht- en treinuren) zijn indicatief. De 

reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze 
zowel voor als tijden de reis kunnen gewijzigd worden. Dergelijke wijzigin-
gen worden beschouwd als een onbeduidende verandering in de zin van 
art. 5.2 van de Bijzondere Reisvoorwaarden.

Art. 9. Privacy
De organisator respecteert de privacy van haar klanten. T-HL Belgium NV 
verwijst dan ook uitdrukkelijk naar het door haar onderschreven privacybe-
leid, waarvan de reiziger de integrale tekst kan raadplegen op de website 
www.transeurope.com Om de rechten van de reiziger ten aanzien van de lucht-
vaartmaatschappij conform de Passagiersverordening 261/2004 adequaat 
te kunnen uitwinnen, werkt T-HL Belgium NV samen met Happy Flights bvba 
(www.happyflights.eu).
De reiziger verklaart zich akkoord dat zijn gegevens (beperkt tot de relevante 
persoons- en vluchtgegevens) worden bezorgd aan Happy Flights bvba met 
het uitsluitend doel zijn passagiersrechten in het kader van de Passagiersver-
ordening te vrijwaren. Dit geschiedt in lijn met de geldende wettelijke, regle-
mentaire en supranationale bepalingen ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van natuurlijke personen - in het bijzonder de Wet van 30 juli 2018 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, 
alsook Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van 
die gegevens.

Art. 10. Aansprakelijkheid
Alle informatie op de website en in de brochure werd te goeder trouw opge-
maakt.
Indien er zich wijzigingen voordoen in de exploitatie, de faciliteiten en de dien-
sten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname 
door de organisator, worden meegedeeld.

Art. 11. Financieel onvermogen
T-HL Belgium is verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds 
Reizen o.v.v., Metrologielaan 8, 1130 Brussel, www.gfg.be

Art. 12. Afsluitende bepalingen
12.1 Bij een eventuele tegenstrijdigheid tussen de bepalingen opgenomen 

in deze Bijzondere Reisvoorwaarden enerzijds, en de bepalingen van de 
Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, of de 
wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de wet betreffende de verkoop 
van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 
november 2017 anderzijds, primeren de wet en de Algemene Reisvoor-
waarden van de Geschillencommissie Reizen.

12.2 Indien een van de bepalingen opgenomen in de Bijzondere Reisvoorwaar-
den zou blijken tegenstrijdig te zijn met de bepalingen van de Algemene 
Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, of de de wet betref-
fende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en 
reisdiensten van 21 november 2017, doet dit geen afbreuk aan de blijvende 
rechtsgeldigheid van de andere bepalingen van de Bijzondere Reisvoor-
waarden.

12.3 T-HL Belgium NV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te 
brengen aan de Bijzondere Reisvoorwaarden. De Bijzondere Reisvoor-
waarden die van toepassing zijn op het ogenblik van het afsluiten van 
de pakketreisovereenkomst of de reisdienstenovereenkomst zijn deze 
die u op het moment van de boeking op de website van de reisorgani-
sator kunt consulteren en downloaden in een gedateerd pdf-formaat 
(www.transeurope.com/nl-be/reisvoorwaarden.html).

      

NEDERLAND
T-HL Belgium NV is lid van de ANVR en aanvaardt de gelden de reis voor-
waarden. Conform artikel 12, lid 2 kunnen de annulerings   voorwaarden 
strenger zijn voor bepaalde hotels, rond  reizen, arrangementen, pak-
ketten, excursies, promo ties en transport tarieven. Voor alle con-
crete details verwij zen we u naar de Belgische reisvoorwaarden of 
www.transeurope.com/nl-be/reisvoorwaarden.html

ABTO KWALITEITS LABEL
We zijn lid van de beroepsvereniging ABTO (Association of Belgian Tour 
Operators) die zich tot doel heeft gesteld de kwali teit van de dienst-
verlening binnen de toeristische sector te verbeteren. Dit houdt voor 
u een aantal garanties in. Zo passen wij de reisvoorwaarden toe van 
de Geschillen commissie Reizen vzw. en aanvaarden daarbij alle regle-
menten en beslissingen, bepaald door de Geschillen commissie Reizen 
vzw., inzonderheid tot het Geschillenreglement.

MILIEUTIP
Deze brochure is geld waard. U bekomt ze gratis bij uw reisagent. Bij 
het drukken van deze brochure is zoveel mogelijk rekening gehouden 
met het milieu. Gooi deze brochure na gebruik niet weg maar geef ze 
door aan familie, collega’s of vrienden. Zo dient er minder papier be-
drukt te worden en spaart u het milieu. 
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