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SOMMAIRE
UW VAKANTIES AAN DE MEREN VAN SERRE-PONÇON

W E L KO M
Beste vakantiegangers, 

Het L’Ami Soleil-team heet u van harte 
welkom op het domein in de Hautes-
Alpes.

Met een verblijf in onze village legt 
u het lot van uw vakantie in onze 
handen, wij danken u dan ook voor uw 
vertrouwen.

Wij doen er alles aan om van 
uw vakantie de meest mooie en 
onvergetelijke tijd te maken.

In deze brochure vindt u alle praktische 
info zodat u nog meer kunt genieten 
van uw verblijf. 

Ons personeel staat klaar om al uw 
vragen te beantwoorden.

In naam van het voltallige team wens 
ik u een uitstekend verblijf in het Meer 
van Serre-Ponçon.

Yann COZZOLINO 
General Manager

De streek

Lamy Property  
Investeren in een vakantiewoning

COVID19 - Op voorwaarde van wijzigingen ten gevolge 
van de evolutie van het COVID19 virus.



DE VOORDELEN  

VAN DE CARTE PRIVILEGE

L’AMI SOLEIL
Het beschikken over een “carte privilège” 
van L’Ami Soleil is oa. profiteren van talrijke 
aanvullende voordelen, zowel tijdens het 
maken van uw reservering als tijdens uw verblijf 
op één van onze domeinen.

Gratis annulatie verzekering;

Kies uw eigen woning, aan de hand 
van uw eigen voorkeuren;

Speciale kortingen voor u als “Client 
Privilège”;

Talrijke kortingen bij onze partners ter 
plaatse.

Nog geen kaart ?

Verzoek om uw persoonlijke kaart aan de 
receptie om van deze voordelen te kunnen 
genieten, én reserveer uw verblijf op onze 
internetsite www.lamisoleil.com.

http://www.lamisoleil.com.
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DE VOORDELEN  

VAN DE CARTE PRIVILEGE

L’AMI SOLEIL
ERVAAR DE SFEER VAN

L’AMI SOLEIL

De vakantieparken van L’Ami Soleil zijn 
speciaal op maat van gezinnen die er 
even tussenuit willen.

Mooie en onvergetelijke momenten 
beleven, dat is uw vakantie bij L’Ami Soleil.

In L’Ecrin du Lac maken de kleintjes nieuwe 
vriendjes. De groten komen volledig tot 
rust, nemen deel aan een sportactiviteit 
of relaxen op hun strandstoel.

Een hele zomer lang bieden de animators 
u een uitgebreide waaier aan vrijetijds- 
en sportactiviteiten, maar ook ‘s avonds 
staat er heel wat op het programma met 
dansavonden, goochelshows en noem 
maar op. 

De hele familie zal met plezier terugdenken 
aan hun verblijf bij L’Ami Soleil!

L’AMI SOLEIL,  
DAT STAAT VOOR ...

familieparken die gezinnen 
graag zien komen;

waterparken met zwembaden;

kids clubs, animaties en 
activiteiten voor alle leeftijden;

verblijven voor alle smaken en 
budgetten;

beveiligde en bewaakte domeinen;

een gepassioneerd team dat 
altijd voor u klaar staat.



NOTRE DOMAINE 
L’ECRIN DU LAC

EEN WAAR 
PARADIJS VOOR DE 
NATUURLIEFHEBBER

Met als bijnaam “de parel 
van de Zuidelijke Alpen” 
biedt het Meer de Serre-
Ponçon een moment 
van ontsnapping in 
totale harmonie met de 
idyllische, schilderachtig 
en natuurrijke omgeving.
Of u nu een chalet, 
een studio of een luxe 
appartement huurt, onze 
gasten profiteren altijd 
van een adembenemend 
uitzicht op de 
uitgestrektheid van het 
meer en de bergen.

Een echt unieke plek 
voor ontspanning, ons 
domein omhelst verder 
een zwembad, een bar en 
een ontspanningsruimte 
alsmede een restaurant 
met panoramisch uitzicht 
over het prachtige meer.
Een grote 
verscheidenheid aan 
tal van activiteiten 
is mogelijk in de 
directe omgeving van 
het domein (Surfen, 
waterskiën, paragliding, 
wandelingen, rafting etc.)

RECEPTIE

PROGRAMM

ZWEMBADEN

ANIMATIES

FEESTJES

SPORT

DIENSTEN
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L’Ecrin du Lac  
D E  R E C E P T I E

Ons team is tot steeds tot uwer 
beschikking voor vragen of inlichtingen.

LOCATIE

Diensten waarvoor u terecht kan 
aan de receptie:

•  Het huren van bedlinnen
•  Het huren van kinderstoelen
•  Het huren van kinderbedden

OPENINGSUREN

JULI – AUGUSTUS

LAAGSEIZOEN

Variabele openingsuren (hangen uit 
aan de receptie).

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Van 9h tot 12h & Van 15h tot 18h

Van 9h tot 12h & Van 15h tot 18h

Van 9h tot 12h & Van 15h tot 18h

Van 9h tot 12h & Van 15h tot 18h

Van 9h tot 12h & Van 15h tot 18h

Van 8h tot 12h & Van 14h tot 19h

Van 9h tot 12h 



L’Ecrin du Lac 
PROGRAM

Tijdens uw hele verblijf stellen 
de animators van L’Ami Soleil u 
activiteiten voor jong & oud voor.

Het dag- en avondprogramma is goed 
gevuld. Naargelang de leeftijd van 
uw kinderen kunnen ze knutsel- of 
dansworkshops volgen, spelletjes 
spelen of sporten beoefenen. 

De jongsten (vanaf 5 jaar) kunnen 
genieten van de miniclub. De oudere 
kinderen kunnen aquagymen, spelen 
in het water, competities volgen en 
deelnemen aan petanquewedstrijden.

Elke week word er een bergwandeling 
georganiseerd door de directeur. 
Deze activiteit is de moeite waard 
en toont u de mooie plekjes en vele 
bergzichten.

ANIMATIES -  JULI / AUGUSTUS
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L’Ecrin du Lac  
ZWEMBADEN
(van Juni tot September)

FUN EN AMUSEMENT

Het zwemcomplex van het domein 
beschikt over een groot zwembad en 
een kinderbad.

Rond het zwembad vindt u ligstoelen 
om uit te rusten en te ontspannen. 

De toegang is gratis en uitsluitend 
voorbehouden voor onze gasten. 

De openingsuren vindt u bij de ingang 
en de receptie.

RICHTLIJNEN & HYGIËNE

Omwille van hygiënische redenen is 
het dragen van schoenen, shorts en 
bermuda’s verboden. 

WATER & STRAND

In het lager gelegen deel van het 
domein vindt u een strand dat 
rechtstreeks uitgeeft in het meer. 
Ideaal voor een frisse duik in het 
zoete water van het meer van 
Serre-Ponçon.
Bewonder de intense blauwe kleur 
van het meer en de majestueuze 
bergen aan de horizon terwijl u 
met uw voeten in het water staat. 
Afhankelijk van het waterniveau 
van het meer ,stellen wij ook een 
natuurbad ter beschikking (zie 
plattegrond van het domein).
Het toezicht blijft de 
verantwoordelijkheid van de 
ouders.



« LE MARMOTTE CLUB »

De miniclub “Marmotte Club“ zorgt 
gratis voor kinderen van 5 tot 12 
jaar, en dit van maandag tot vrijdag. 

Zij worden begeleid door erkende, 
meertalige en dynamische 
animatoren. 

Op het programma: sportieve en 
ludieke activiteiten, knutselen, 
wereldoriëntatiespelen, dans en 
show, mini-disco ...

De kinderen bereiden elke week 
acts voor die ze u op vrijdagavond 
voorstellen.

De Miniclub is er om uw kinderen een 
onvergetelijke vakantie te bezorgen.

Info & inlichtingen kunt u vragen 
aan onze animators.

L’Ecrin du Lac 
LE MINI CLUB
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L’Ecrin du Lac 
FEESTJES
(van Juli tot Augustus)

FAITES LE PLEIN DE FOLIE AVEC L’AMI 
SOLEIL !

Jong en oud vindt zijn gading bij L’Ecrin du 
Lac. Elke avond staan er animaties gepland 
die u een fijne tijd bezorgen.

Elke zondag voeren de welkom show op om 
de festiviteiten in te luiden.

Op dinsdag en donderdag zullen externe 
dienstverleners u doen lachen en zingen. 
Op het programma: goochelaars, zangers, 
hypnotiseurs en dj’s voor thema-avonden, 
of cabaret.

Woensdagavond is er speciaal voor 
de kids met springkastelen en andere 
activiteiten. 

Op vrijdag geeft de Miniclub zijn 
optreden. Na een week vol repeteren 
staan uw kinderen in de spotlights. 

Elke dag rond apero time kunt u ons 
animatorteam ontmoeten in de bar van 
de village, waar een gezellige en familiale 
sfeer heerst.

Doe eens gek!  
Het is vakantie voor iets ... 



L’Ecrin du Lac 
SPORT

SPORT INFRASTRUCTUUR

Voor een sportvakantie zit u goed 
in L’Ecrin du Lac. 

De beste remedie tegen een 
avondje doorzakken is dan ook 
uw sportschoenen aantrekken en 
u helemaal uitleven in het spel. 

Als huurder kunt u gratis gebruik 
maken van de aanwezige 
sportinfrastructuur.
• Petanqueterreinen;
• Een multifunctioneel 
sportterrein (voetbal, basket, 
etc.);
• Ping pong indoor;
• Kicker, billard.

Gratis beschikbaar op presentatie 
van identiteitsbewijs en volgens 
beschikbaarheid.
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L’Ecrin du Lac 
DIENSTEN
(Hoogseizoen)

SUPERETTE

Naast de receptie 
ligt de superette van 
het domein waar u 
cosmet icaproducten, 
eten, drank, kortom alles 
voor een goed aperitief, 
en speelgoed vindt.

ONTBIJT

Stokbroden, croissants, 
chocoladebroodjes, ... Op 
bestelling bij de receptie 
de dag ervoor.

BAR

De ideale plek om 
te aperitieven in het 
zonnetje. Ruime keuze 
uit gekoelde bieren en 
cocktails.

RESTAURANT
(Juli - Augustus)

Het restaurant van het 
domein biedt u een 
mooi terras met een 
prachtig uitzicht op de 
uitgestrektheid van het 
meer en de omliggende 
bergen.

SNACK

Last van een hongertje? 
Worden ook aangeboden: 
tapas, frietjes, hotdogs, 
ijsjes, enz.



PRAKTISCHE  

INFO  NOODNUMMER

Bel bij noodsituaties naar 112.
RÉCEPTION : +33 (0) 492 50 61 91 
TAXI : +33 (0) 492 50 60 18
OFFICE DU TOURISME :  +33 (0) 492 50 64 25 
POMPIERS : 18
POLICE : 17
CABINET MEDICAL : +33 (0) 492 50 66 66

 WIFI

In de sta-caravans, is wifi verkrijgbaar tegen betaling via het 
externe OSMOSIS net. In de appartementen, kunt u de code 
vinden, op de deur van de elektriciteitskast.

 SNELHEID 
Voor de veiligheid van iedereen geldt er eenmaximumsnelheid 
van 10 km/u. Kijk goed uit en denk aan de allerkleinsten. 

 DIEREN

Honden dient men verplicht aan de lijn te houden. Wij hou-
den van dieren, maar ze zijn verboden op de speelruimte. 
Gelieve de uitwerpselen van uw dier op te rapen zodat het 
domein voor iedereen zo aangenaam mogelij blijft.

 PARKING

Parkeren dient te gebeuren op de daarvoor voorziene 
plaasten voor uw woning. Het ist verboden te parkeren op 
de openbare weg.

 BARBECUE 

Het gebruik van een barbecue is verboden.

Bij brand, behoud uw rust: waarschuw het personeel van de 
receptie, bel debrandweer.

 HUISHOUDELIJK AFVAL

Er zijn vuilnisbakken beschikbaar voor huishoudafval in 
der buurt van uw verblijfplaats en in het midden van 
iedere zone. Gelieve vuilniszakken te begruiken.

   WASSERETTE

Wilt u de was doen tijdens uw verblijf? In het 
receptiegebouw vindt u een wasserette. Het is verboden 
om waslijnen te spannen op de balkons en in de tuinen.
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M A R K T E N

TRADITIONELE 
MARKTEN

Gebruik uw vakantie in 
Hautes-Alpes om de lokale 
markten te bezoeken.

De markt is een 
ontmoetingsplek waar men 
leeft op het ritme van de 
seizoenen. 

U vindt er diverse 
streekproducten, verse 
groenten en fruit, worst, 
olijven, enz

De markt van Chorges 
vindt elke zondag.

In de zomer is er elke 
woensdag een avondmarkt.

 

MARKTDAGEN

Chorges

Savines

Embrun

Gap

Guillestre

AVONDMARKT

Chorges

Baratier

Pruniere

LUN

BIO

MAR MER JEU VEN SAM DIM



L’Ecrin du Lac

DE STREEK

Ons domein L’Ecrin du Lac 
ligt tussen de Provence 
en de noordelijke Alpen, 
in het hart van de Franse 
Hautes-Alpes en biedt 
zicht op het prachtige 
meer van Serre-Ponçon.

Chorges ligt op 835 m 
hoogte en leent zich 
dus perfect voor diverse 
activiteiten in de streek. 

Tussen de Alpen van 
het Nationaal Park 
Les Écrins en het 

meer met zijn talloze 
watersportactiviteiten 
valt veel te beleven. 

Leef, ril, voel, adem. 
Verken de streek rond 
Serre-Ponçon, een gebied 
met 17 gemeentes 
die besneeuwde 
bergtoppen, zonnige 
stranden, prachtige 
n a t u u r g e b i e d e n , 
historisch erfgoed en 
diverse sportactiviteiten 
te bieden hebben!

CHORGES - LAC DE SERRE-PONÇON

BIG 5 - GEZINSACTIVITEITEN

BIG 5 - BEZOEK & ONTDEKKING

UW PRIVILÈGES VOORDELEN
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L’Ecrin du Lac  
CHORGES - LAC DE SERRE PONÇON 

Tussen meer en berg, in 
het hartje van het Franse 
departement Hautes-
Alpes, vindt u Chorges dat 
een waar speelveld is voor 
outdoor sporters, maar 
ook de mooiste kreken en 
stranden aan het meer van 
Serre-Ponçon heeft.
Chorges vormt de 
toegangspoort tot het 
meer. Dit authentieke 
dorpje grenst aan het 
meer met de baaien Saint-
Michel en Chanteloube 

en zijn in juli en augustus 
verzonken viaduct.
De tumultueuze 
geschiedenis laat 
zijn sporen na in het 
historische centrum dat 
veel van zijn charme kon 
bewaren en waarvan 
de straatjes, pleintjes, 
relicten en fonteinen 
nog steeds duiden 
op de overheersende 
aanwezigheid van het 
water.

OFFICE DU TOURISME

Het Infopunt Toerisme 
van Chorges / Serre-
Ponçon ontvangt u 
graag om informatie en 
documenten te geven 
over de activiteiten, 
evenementen en must 
sees.

www.serreponcon-tourisme.com

http://www.serreponcon-tourisme.com


L’Ecrin du Lac 
BIG 5 

Welke 
gezinsactiviteiten 
in de buurt zullen 
uw kinderen 
verrassen?

Dit is onze 

TOP 5.
Meer info over 
elk van deze 
activiteiten vindt u 
bij de receptie.

1.  WATERPARKEN

Op meerdere plekken op het meer 
van Serre-Ponçon vindt u glijbanen, 
pistes en trampolines waarbij alles 
is samengebonden tot een vlot dat 
op het water drijft. Er zijn modules 
in allerlei vormen en groottes en 
met diverse functies wat het voor 
iedereen leuk en spannend maakt! 
Fun verzekerd!

2. WATERSPORT

Maak van uw vakantie gebruik om 
u over het water te laten glijden op 
een stel waterski’s, een wakeboard of 
gesleepte boei.

Ideaal met familie of vrienden. Het 
versnellen en stuiteren op de golven 
zorgt voor een kick en natuurlijk heel 
wat gelach!

Mogelijk om een boot te huren 
met of zonder vaarbewijs, net als 
waterfietsen, kajaks, enz.

GEZINSACTIVITEITEN
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3.  DIERENPARK

Tussen hemel, berg en meer ligt dit park 
dat u onvergetelijke momenten vol emoties 
en verrassingen schenkt.

Op het programma: een ontmoeting met 
de dierenverzorgers, shows en animatie de 
hele dag door (voederen van de marmotten, 
roofvogelshow, enz.).

4. WANDELEN
In het Massif des Ecrins kunt u talloze 
wandelingen maken die stuk voor stuk 
de moeite waard zijn. Een wandeling 
met weinig bergop rondom het Massif, 
een tocht in de stille valleien of een 
intensieve wandeling langs de prestigieuze 
bergtoppen. 

Dankzij de vele mogelijkheden kunnen 
wandelliefhebbers dit stukje ongerepte 
natuur verkennen via een route die volledig 
bij hen past.

5.  AVONTURENPARKEN

Serre-Ponçon telt meerdere 
avonturenparken met touwparcours en 
death rides boven het meer. 

Death rides van 100 à 150 m die van de 
ene oever naar de andere gaan:  Gewoon 
doen!



L’Ecrin du Lac 
BIG 5 

De regio Hautes-Alpes 
waarin L’Ecrin du Lac 
zich bevindt heeft 
veel groen en is dus 
een waar paradijs voor 
natuurliefhebbers.

Dit is onze 

TOP 5 
van toeristische 
trekpleisters die u 
zeker eens moet 
bezoeken tijdens uw 
verblijf in L’Ecrin du 
Lac.

Meer info over elk van 
deze activiteiten leest 
u in de brochures die 
u kunt vinden bij de 
receptie.

1.  MUSÉOSCOPE DU LAC

Het Muséoscope du Lac vertelt het verhaal 
achter de dam van Serre-Ponçon en de 
dorpen die ervoor moesten wijken. Ontdek 
aan de hand van een rondleiding met beeld- 
en geluidsopnamen deze bijzondere plek 
waar recreatie en cultuur hand in hand gaan. 

Interessant en leerrijk!

2. EMBRUN & HAAR GESCHIEDENIS

Embrun, ook wel het Nice van de Alpen, is 
een vestingstad op een rots.

Deze kleine stad heeft een rijk verleden en 
moet u zeker eens bezoeken omwille van 
de wirwar van voetgangersstraatjes, de 
gevels in pasteltinten of fellere kleuren, de 
schaduwrijke plekjes nabij de vele fonteinen 
en bovenal de kathedraal van Embrun, de 
Notre-Dame-du-Réal, een pareltje in gotische 
stijl dat geklasseerd werd als historisch 
monument.

BEZOEK & ONTDEKKING
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3.  NATIONAAL PARK LES ECRINS

Het Massif des Écrins is een bergmassief 
bestaande uit 150 bergtoppen die boven de 
3.000 m uitkomen en zowat 10.000 ha gletsjers.

Beklim de Pic de Morgon in een wandeling van 4 
uur (10,7 km) en geniet van een buitengewoon 
stukje natuur.

Tijdens deze tocht klimt u steeds hoger waarbij 
het zicht over de valleien van de Ubaye en 
Durance mooier en mooier wordt.

4.  HET MEER VAN SAINT - APOLLINAIRE

Het vredigste plekje van Savinois, tegenover 
de Pic du Grand Morgon.

Dit meer, gelegen tussen de heuvels van 
Serre-Ponçon nabij de Aiguilles de Chabrières, 
is vooral bekend bij insiders en vissers en 
behoudt dus veel van zijn karakter. Ideaal 
voor een picknick of een rustige namiddag.

5. PARAPENTE VLIEGEN

Een unieke activiteit die u steeds zal bijblijven 
is een parapente-vlucht boven het meer. 

Het meer van bovenaf, een onvergetelijke 
ervaring. 

Kies voor een vlucht met vertrekpunt in St-
Vincent-les-Forts. Deze heeft de mooiste 
vergezichten te bieden.



BOEK UW ACTIVITEITEN
DIRECT OP ONS PLATFORM

L’Ecrin du Lac 
VOORDELEN VAN DE  
CARTE PRIVILÈGE

De Carte Privilège « L’Ami 
Soleil » geeft recht op talrijke 
kortingen bij onze partners in 
de regio.

Om van deze voordelen te 
genieten volstaat het uw kaart 
te tonen bij aankoop van tickets.

Deze kortingen zijn één van de 
vele voordelen van de Carte 
Privilège.

Nog geen kaart ?

Verzoek om uw persoonlijke 
kaart aan de receptie om van 
deze voordelen te kunnen 
genieten, én reserveer uw 
verblijf op onze internetsite  
www.lamisoleil.com.
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NOG GEEN KAART ?

VRAAG ERNAAR AAN DE RECEPTIE !



CHECK OUT
HET VERTREK 

UREN

Vertrek tussen 8.00 u en 10.00 u (enkel op 
zaterdag in juli en in augustus).

EARLY CHECK OUT

Indien u uw villa buiten de openingstijden 
van de receptie wil verlaten, wordt de 
contrôle van deze na uw vertrek door onze 
medewerkers uitgevoerd. De waarborg zal 
daarna vernietigd worden (credit card afdruk). 

Bij uw vertrek denkt u eraan de sleutels 
in de daarvoor bestemde brievenbus te 
deponeren (bij de receptie). 

Om eventuele misverstanden te voorkomen 
in verband met waarborg-inningen adviseren 
wij u om aangebrachte schade tijdens uw 
verblijf te signaleren aan de receptie.
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CHECK OUT
HET VERTREK ALVORENS 

TE VERTREKKEN

Wij verzoeken u om uit respect de 
volgende adviezen in acht te nemen: 

Doe de vaat en zet alles op zijn plaats, maak de afwasmachine leeg.

Maak de koelkast ijsvrij en leeg, kuis de oven.

Ledig de vuilnisbakken, haal uw eten uit de kasten.

Zet de meubels terug op hun plaats.

Leg de lakens en handdoeken op de tafel van het terras.

Bevestig de luiken en sluit de ramen en luifel.



BACK 
HOME

Wat vond u van uw 
vakantie in het L’Ecrin 
du Lac  ?

Uw mening telt. 

Omdat we onze 
infrastructuur en ons 
domein steeds willen 
verbeteren, luisteren we 
graag naar onze gasten.

Vergeet dus niet om 
bij thuiskomst een 
boodschap na te laten 

op TripAdvisor of onze 
Facebookpagina.

Daarnaast krijgt u een 
tevredenheidsenquête 
overhandigd van ons 
team. 

We hopen dat u een 
aangenaam verblijf had 
in de Provence.

Alvast bedankt voor uw 
feedback. Hopelijk zien 
we u nog eens terug.



L’AMI SOLEIL
FAMILIEVAKANTIES  
ONDER DE ZON

KEUZE UIT 5 PRIVÉ-DOMEINEN IN HET 
ZUIDEN VAN FRANKRIJK

U kunt ons vinden aan de oevers van de 
Middellandse Zee, in het hart van de Provence 
of in de Hoge –Alpen. L’Ami Soleil biedt u 
vier zonnige bestemmingen voor geslaagde 
familievakanties.

Op meer te weten ?

Op onze website www.lamisoleil.com

http://www.lamisoleil.com


Golden Lakes Village
EAU D'HEURE

Walcourt

Philippeville

Charleroi

La LouvièreMons

EAU D'HEURE

PROVINCE
DU HAINAUT

BRABANT
WALLON

PROVINCE
DE LIEGE

PROVINCE
DE NAMUR

Chimay

Namur

EEN VAKANTIEDORP  
IN BELGIË

GOLDEN LAKES VILLAGE
LES LACS DE L’EAU D’HEURE

Aan de oevers van de meren 
van l’Eau d’Heure biedt Golden 
Lakes Village prachtige, volledig 
uitgeruste vakantiewoningen 
voor 2 tot 8 personen aan met een 
ongelooflijk zicht over het meer.

De bezoekers van de meren van 
l’Eau d’Heure krijgen veel vrijetijds- en 
sportactiviteiten voorgeschoteld. 

Wandel- of fietsliefhebbers kunnen 
genieten van het landschap, terwijl de 
waterratten het moeilijk hebben om te kiezen 
uit de vele activiteiten.

Golden Lakes, de ideale plek voor 
onvergetelijke momenten.

Meer info op : www.goldenlakesvillage.be

http://www.goldenlakesvillage.be 
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LAMY PROPERTY
INVESTEREN IN EEN VAKANTIEWONING

KOOP UW EIGEN WONING IN 
DE PROVENCE

Wist u dat de villa’s van het Clos 
des Oliviers te koop stonden?

De villa’s werden gebouwd in de 
jaren 2000 en vervolgens verkocht 
aan particulieren die het huurbeheer 
van hun goed overlieten aan de 
toeristische beheersmaatschappij 
van de groep.

Al 40 jaar laat de groep Lamy 
zich onderscheiden door zijn 
economisch model dat de bouw, 
toerisme- en vastgoedsector 
samenbrengt. 

De groep ontwerpt, bouwt, 
verkoopt en beheert meer dan 
2.500 woningen op toeristische 
sites en particuliere verkavelingen 
waarbij architecturale originaliteit, 
comfort en huuropbrengsten hand 
in hand gaan. 

INVESTEREN IN RECREATIE, OF 
HOE PLEZIER EN RENDEMENT 
COMBINEREN?

U hebt genoten van uw vakantie, 
de village en de regio? Dus waarom 
niet uw eigen villa kopen?

FISCALE OPTIMALISATIE
TERUGBETALING VAN DE 
BTW
JAARLIJKS RENDEMENT
HUURINKOMSTEN 
GRATIS VAKANTIE
ENZ.

Surf naar onze website om de 
woningen te bekijken die te koop 
staan in onze Village.

U ontdekt er ook welke voordelen 
deze investering inhoudt.

Meer info :  
www.lamyproperty.com

http://www.lamyproperty.com
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