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SOMMAIRE
UW VAKANTIE IN LES MURIERS

W E L KO M
Beste vakantiegangers, 

Het L’Ami Soleil-team heet u van harte 
welkom op het domein in Vendres-
Plage.

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 Les 
Mûriers.

Geoffrey RAHIER 
General Manager

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.
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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 Les Mûriers 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 en verwarmde 
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.



HET DOMEIN 
LES MÛRIERS

Beroemd om zijn 
gezellige en gemoedelijke 
campingsfeer, bevindt 
dit ca. 8 ha. grote domein 
zich op ca. 500m. van 
het strand en in een 
bosrijke omgeving.
U kunt verblijven in 
mobilhomes of in één 
van de VIP Cottages, 
allen zijn compleet 
uitgerust en elk staan op 
een privé, door groen 
omgeven, stukje terrein 
incl. een parkeerplek.
Het domein beschikt 

over een aquapark met 
kinderbad en glijbanen 
en vele sportieve 
voorzieningen. 
In het hoogseizoen, 
presenteert het 
animatieteam een  
gevarieerd programma 
van activiteiten.
Het “eiland van 
de schatten”, onze 
miniclub  verwelkomt 
uw kinderen gratis en 
presenteert een waaier 
van sportieve, creatieve 
en originele activiteiten.

RECEPTIE

PROGRAM

ZWEMBADEN

MINI CLUB

FEESTJES

SPORT

DIENSTEN
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Les Mûriers  
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 plancha-grill
•  Het huren van bedlinnen
•  Het huren van kluizen
•  Het huren van kinderstoelen
•  Het huren van kinderbedden

OPENINGSUREN

JULI – AUGUSTUS

LAAGSEIZOEN

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Variabele openingsuren (hangen uit 
aan de receptie).

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 17h

Van 8h tot 12h & Van 14h tot 20h

Van 9h tot 12h 



Les Mûriers  
HET 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.

ANIMATIES -  JULI / AUGUSTUS

DIMANCHE

A
M

P
M

N
IG

H
T

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

10.00  KIDS CLUB

MINI DISCO

15.00  KIDS CLUB 15.00  KIDS CLUB

10.00    FITNESS

11.00    AQUAFUN

17.00   FITNESS 17.00   FITNESS

18.00   FITNESS 18.00   FITNESS

12.00   DA N S E  D E  L’ É T É  &  J E U X  À  L A  P I S C I N E

19.30   J E U X  A P É RO  AU  B A R  D U  V I L L AG E

N I G H T  C L U B

10.00     SPORT

16.00     SPORT 16.00     SPORT

15.00     SPORT 15.00     SPORT

10.00  KIDS CLUB

MINI DISCO

15.00  KIDS CLUB

15.00  
APRÈS-MIDI

FAMILLE

12.00

WELCOME  
DRINK

WELCOME 
SHOW SHOWS SUR LA SCÈNE DU VILLAGE

JEUX / SPECTACLES / CONCERTS / SOIRÉES DANSANTES

15.00  KIDS CLUB

10.00    FITNESS

11.00    AQUAFUN

17.00   FITNESS 17.00   FITNESS

18.00   FITNESS 18.00   FITNESS

10.00     SPORT

16.00     SPORT 16.00     SPORT

15.00     SPORT 15.00     SPORT

10.00  KIDS CLUB

MINI DISCO

10.00    FITNESS

11.00    AQUAFUN

10.00     SPORT

10.00  KIDS CLUB

MINI DISCO

10.00    FITNESS

11.00    AQUAFUN

10.00     SPORT

10.00  KIDS CLUB

MINI DISCO

10.00    FITNESS

11.00    AQUAFUN

10.00     SPORT

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen - het officiële programma wordt binnen het domein en bij de receptie getoond.
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Les Mûriers  
ZWEMBADEN

DÉTENTE & AMUSEMENT

Het zwemcomplex van het domein 
beschikt over een groot zwembad, 
een kinderbad, een waterpark met 
glijbanen en fonteinen, bubbelbaden 
en een zwembad met tegenstroom.

Rond het zwembad vindt u ligstoelen 
om uit te rusten en te ontspannen. 
U kunt ook matrassen huren bij de 
badmeester (€ 2/dag).

De toegang is gratis en uitsluitend 
voorbehouden voor onze gasten. 

Het dragen van een armbandje is 
verplicht. U kunt deze krijgen bij de 
receptie.

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 en bent u 
verplicht zich te douchen. 



Les Mûriers 
MINI CLUB
(Hoogseizoen)

« L’ILE AUX TRÉSORS »

De miniclub “L’Île aux Trésors“ 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.
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Les Mûriers 
FEESTJES
(Hoogseizoen)

FAITES LE PLEIN DE FOLIE AVEC 
L’AMI SOLEIL !

IJong en oud vindt zijn gading bij Les 
Mûriers. Elke avond staan er animaties 
gepland die u een fijne tijd bezorgen.

Elke maandag voeren de animators een 
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, schuimparty’s 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 ... 



Les Mûriers 
SPORT

SPORT INFRASTRUCTUUR

Voor een sportvakantie zit u goed in 
Les Mûriers. 

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; 
•  Tennis courts (op reservatie)
•  Een multifunctioneel sportterrein, 
beach volley terrein, voetbalveld;
•  Ping pong;
•  Speelterrein voor kinderen ;

Gratis beschikbaar aan de receptie 
(op presentatie van identiteitsbewijs 
en volgens beschikbaarheid).
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Les Mûriers 
DIENSTEN
(Hoogseizoen)

SUPERETTE

Ver hoeft u zich niet te 
verplaatsen. U vindt alles 
wat u nodig heeft in de 
superette van het domein. 
De superette ligt naast 
de receptie en biedt u 
c o s m e t i c a p r o d u c t e n , 
eten, drank, kortom 
alles voor een goed 
aperitief en rustmoment.  
 

ONTBIJT

Stokbroden, croissants, 
chocoladebroodjes, ... U 
vindt alles wat u nodig 
heeft voor uw ontbijt bij 
de bakker van het domein, 
naast de receptie.

BAR / RESTAURANT

Last van een hongertje?

Ga naar de bar / restaurant 
«La Payotte des Muriers» 
naast het receptie.

De ideale plek om 
te aperitieven in het 
zonnetje en te smullen 
van een aperoplank met 
lokale producten. 

Ruime keuze uit gekoelde 
bieren en cocktails. 

Worden ook aangeboden: 
tapas, minipizza’s, frietjes, 
hotdogs, ijsjes, enz.



PRAKTISCHE  

INFO
 TOEGANG TOT HET DOMEIN

U hebt de magnetische badge die u bij aankomst 
overhandigd kreeg nodig om het domein in en uit te 
kunnen met uw voertuig.

 WASSERETTE

Wilt u de was doen tijdens uw verblijf? In het 
receptiegebouw vindt u een wasserette (enkel met 

muntstukken).

 NOODNUMMER

Bel bij noodsituaties naar 112.

Nuttige nummers:
RÉCEPTION : +33 (0) 467 32 67 22 
TAXI : +33 (0) 467 80 99 09
OFFICE DU TOURISME :  +33 (0) 467 39 63 39

En cas de problème : 
POMPIERS : 18
POLICE : 17
DENTISTE DE GARDE : +33 (0) 467 09 97 13
MEDECIN DE GARDE :  +33( 0) 467 32 30 60 
        +33 (0) 467 32 09 90

U vindt de veiligheidsrichtlijnen van het domein in uw 
woning. Dit document bevat de gedragscode die u 
moet volgen tijdens uw verblijf.

Er is Wifi op het domein. Dit is tegen betaling. €19 per 
week, €28 voor twee weken. Info aan de receptie.

Voor ieders veiligheid is de snelheid beperkt tot
10 km/u. 

Honden dient men verplicht aan de lijn te houden. 
Wij houden 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.

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

Diensten waarvoor u terecht kan aan de 
receptie: de huren van plancha : 10€ / dag, 50€ / 
week. Het gebruik van een barbecue is verboden.

Er zijn vuilnisbakken beschikbaar voor huishoudafval
in de buurt van uw verblijfplaats. Gelieve voor glas, 
plastic en karton de daarvoor voorzien recyclagebannen 
te gebruiken. 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 Zuid-
Frankrijk om de lokale markten 
te bezoeken. 

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

De markt van Vendres-Plage 
vindt drie keer per week plaats 
(dinsdag-, donderdag- en 
zondagvoormiddag). 

Na 10 minuten rijden staat u 
op de markten van Sérignan en 
Valras-Plage die een bezoekje 
meer dan waard zijn.

In de zomer telt de avondmarkt 
van Saint-Pierre niet minder dan 
40 kramen. Juwelen, decoratie, 
souvenirs ... Alles is er te vinden!

MARKTDAGEN

IN DE OMGEVING

Vendres-Plage

Valras-Plage

Sérignan

 

Portiragnes-Plage 
(juillet-août)

Agde

Bessan

Béziers

Cap d’Agde  
(emplacement différent)

Sète

Pézénas

AVONDMARKTEN

Saint-Pierre  
(juillet-août)

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM



Les Mûriers

DE STREK

Langs de Middellandse Zee 
met haar zandstranden, 
op een steenworp van 
het Kanaal du Midi en 
te midden van prachtige 
middeleeuwse steden 
vindt u Vendres-Plage 
gelegen in de Franse regio 
Languedoc-Roussil lon 
en meer bepaald in het 
departement Hérault 
tussen Valras (op ongeveer 
10 km) en Cap d’Agde (op 
ongeveer 15 km).

Hérault, dat als een 
natuurlijk amfitheater 
de Middellandse Zee 
omarmt, beschikt over 
vele adembenemende 
l a n d s c h a p p e n , 
archeologische sites, 
n a t u u r g e b i e d e n , 
pittoreske dorpjes en 
historische en culturele 
steden.

VENDRES-PLAGE

BIG 5 - GEZINSACTIVITEITEN

BIG 5 - BEZOEK EN ONTDEKKING

UW PRIVILEGE VOORDELEN
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Les Mûriers  
VENDRES-PLAGE 

STRAND & KUST

De regio van Vendres-
Plage wordt ook wel het 
Venetië van de Languedoc 
genoemd omwille van haar 
prachtige stranden, haar 
baaien met steile kliffen 
en haar vele kanalen. Maar 
bovenal is deze streek 
gekend om haar gezellige 
en zachtjes glooiende 
zandstranden.

GROENE BADPLAATS

V e n d r e s - P l a g e , 
een badplaats die 
gevrijwaard bleef van 
beton en verstedelijking, 

heeft een unieke fauna 
en flora, met veel duinen 
en paadjes. 

DIENST VOOR TOERISME

Het Infopunt Toerisme van 
Vendres-Plage ontvangt 
u graag om informatie 
en documenten te geven 
over de activiteiten, 
evenementen en must 
sees.

Open in het seizoen 7/7.



Les Mûriers  
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.  PAINTBALL & LASERGAME

Paintballen in een unieke sfeer op 500 
m van Les Mûriers.

Adrenaline, spanning en fun verzekerd.

In het seizoen alle dagen open van 10u 
tot 12u en van 16u tot middernacht.

2.  ACCRO JUMP

Accrojump, gelegen in Sérignan, is het 
grootste avonturenpark van Frankrijk. 

Touwparcours, death rides, grote 
netten om voetbal of volley te spelen 
enz. Alles speelt zich af op een hoogte 
tussen 5 en 7 m boven de grond.

In juli en augustus is het park elke 
avond open tot middernacht. U 
krijgt dan een hoofdlamp. Mooie 
herinneringen verzekerd.

GEZINSACTIVITEITEN
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3.  KOLANDIA PARC

Kolandia Park, open in juli en augustus, is 
het grootste park met luchtkastelen en 
trampolines van de streek. 

Het is een park voor kinderen, maar ook voor 
tieners & volwassenen. Geen tijdslimiet.

Gelegen in Valras, alle dagen open van 10u 
tot 13u en van 17u tot middernacht.

4.  SUN KARTING

In Valras kunnen kinderen en 
volwassenen naar hartenlust karten.

Er is ook een quadparcours voor groot 
en klein.

7d/7 open van april tot september. 
Nocturne in juli en augustus van 11u 
‘s morgens tot middernacht.

5.  ESPACE LOCATION 34

In Vendres-Plage kunt u aan het 
strand boten en jetski’s huren bij 
ESPACE LOCATION 34. U kunt er ook 
waterskiën, bananariden, flyfishen en 
parasailen. 

Fun voor het hele gezin!



Les Mûriers  
BIG 5 

De regio van Hérault 
en Languedoc-
Roussillon heeft een 
rijk cultuurhistorisch 
verleden.

Dit is onze TOP 5 
van toeristische 
trekpleisters die u 
zeker eens moet 
bezoeken tijdens 
uw verblijf in Les 
Mûriers. 

Meer info over elk 
van deze sites vindt 
u bij de receptie.

1.  DE CITÉ VAN CARCASSONNE

Een bezoek aan Carcassonne en haar 
versterkte middeleeuwse cité staat gelijk 
aan een bezoek aan de grootste Europese 
Unesco-werelderfgoedsite in haar soort.

De cité is vrij toegankelijk, wat betekent dat 
een bezoek gratis is en u gewoon door de 
geplaveide straatjes tussen de stadswallen 
kunt wandelen.

2. HET AFRIKAANSE RESERVAAT  
             VAN SIGEAN

Kruip in uw wagen en beleef een onvergetelijke 
ervaring: ga voor één dag op safari met uw 
kinderen en bewonder de wilde diersoorten 
van dit reservaat.

Een bezoek aan het Afrikaanse reservaat van 
Sigean bestaat uit een autoroute van ongeveer 
1 uur en een wandeling van ongeveer 2u30.

BEZOEK & ONTDEKKING
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3.  HET MEER VAN SALAGOU

Op 50 minuten van Les Mûriers vindt u een 
uitgestrekt meer te midden van mooie rode 
heuvels. Het meer van Salagou biedt een 
buitengewoon kleurenpalet in een totaal 
onverwachte setting.

Deze omgeving is geliefd bij zeilfanaten en 
fervente mountainbikers.

4.  PEZENAS, DE STAD VAN MOLIÈRE

Pézenas, een stad met een rijk historisch 
verleden, trekt veel toeristen zonder dat 
het authentieke karakter verloren gaat. Het 
historische hart van deze oude markstad, de 
verblijfplaats van Molière en zijn beroemde 
theater zullen u betoveren en terug in de tijd 
brengen.

5.  HET KANAAL DU  MIDI

Dankzij een fietspad kunt u langs het Kanaal 
heen en terug fietsen tot Béziers.

U kunt ook bootjes huren waarvoor u geen 
vaarbewijs nodig hebt.  Een originele manier 
om het Kanaal du Midi te verkennen. Vaar uw 
eigen weg en bewonder de landschappen van 
deze site die door Unesco tot werelderfgoed 
werd verklaard.



Les Mûriers  
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.

http://www.lamisoleil.com
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ROQUEBRUN CANOE

Kayak & canoé dans la vallée de l’Orb. 

Parcours d’1h30 à la journée complète 
pour une descente de l’Orb dans un décor 
pittoresque à Roquebrun.

Infos : www.canoeroquebrun.com

SUN KARTING

A Valras, pistes de karting pour adultes et 
enfants. Piste de quad en terre également 
disponible pour petits et plus grands.

Nocturne en juillet-août jusqu’à minuit. 

Infos : www.sunkarting.fr

PAINTBALL

La référence du Paintball dans une ambiance 
unique à 500m des Mûriers.

Adrénaline, sensation et du fun garantie.

En saison, ouvert tous les jours de 10 à 12h 
et de 16h à minuit.

Infos : http://ultimatepaintball-lazer.com* 20€ les 150 billes  
au lieu de 23€ les 100 billes

- 1 €

Réduction sur 
les billes*

- 10 %

http://www.canoeroquebrun.com
http://www.sunkarting.fr
http://ultimatepaintball-lazer.com


RANCH L

Balades à cheval

Que vous soyez amateur d’un jour, 
cavalier confirmé ou débutant, passionné 
des chevaux, le ranch L vous propose de 
découvrir  un paysage préservé. Cette 
promenade peut se partager en famille 
ou entre amis ,elle est accessible pour les 
adultes et les enfants a partir de 5 ans.  

Infos : www.ranch-l-vendres-plage.com/

ESPACE LOCATION 34

En bord de mer à Vendres-Plage, cette 
agence loue des bâteaux, des jet-ski 
et vous propose des séances de ski 
nautique, banane, flyfish et de parachute 
ascensionnel. 

Infos : www.jetrando34.com

ACCRO JUMP
Plus grand parc aventure de France. 

Parcours accrobranche, tyroliennes, 
grands filets tendus où vous pourrez 
jouer au foot, au volley, etc., l’ensemble 
à une hauteur comprise entre 5 et 7m

Infos : www.accrojump.fr/

OFFRE SPÉCIALE
LE MARDI

23€ AU LIEU DE 30€

- 1 €

- 1 €

http://www.ranch-l-vendres-plage.com/
http:// www.jetrando34.com
http://www.accrojump.fr/


KOLANDIA PARK

Chateaux gonflables 
Situé à Valras, ce parc est le plus grand 
parc de jeux gonflables en extérieur & 
trampolines de la région (pour enfants, 
ados & adultes).
Infos: www.kolandiapark.fr/

TROT RANDO 34

Balade en trottinette électrique tout 
terrain

Les balades à vélo c’est cool, mais en 
trottinette électrique tout terrain, c’est 
encore mieux!

Différents parcours proposés.

Infos : www.trotrando34.fr/

PARC AUSTRALIEN

Parc animalier et de loisirs sur le thème de 
l’Australie.

La visite n’est pas une présententation 
exhaustive d’animaux mais plutôt de vous 
faire découvrir et partager le lien très 
particulier de l’humain à l’animal... 

Venez partager ce « Rêve Australien »

.Infos : www.leparcaustralien.fr/
* 20€ les 150 billes  
au lieu de 23€ les 100 billes

- 2 €

- 1€

- 1 €/ adulte
-50 cts / enfants

http://www.kolandiapark.fr/
http://www.trotrando34.fr/
http://www.leparcaustralien.fr/


ALMA CERSIUS

Cave coopérative de Portiragnes

Aux portes de Béziers, sur les territoires de 
trois villages : Cers, Portiragnes, Villeneuve-
lès-Béziers. Le vignoble ALMA CERSIUS 
s’étend sur 1200 Ha en IGP Pays d’Oc et IGP 
Coteaux de Béziers  

Infos : www.almacersius.com

FISH SPA VALRAS

Comme un poisson dans l’ô

Fish Pedicure à proximité des Mûriers ? 
Faites un stop lors de la visite de Valras.

Plus d’infos sur leur page Facebook.

Infos : www.commeunpoissondans-lo.co

UNE BOUTEILLE 
OFFERTE POUR 50€ 

D’ACHAT

5 MIN / PERSONNE 

OFFERTES

OCCITANIA

Visite guidée à thème

Basé à Béziers, Occitania vous propose toute 
une série d’excursions originales en minibus 
climatisé à travers le Languedoc-Roussillon.  

Infos : Occitania / Excursionniste
- 5€

https://www.facebook.com/pages/category/Health-Spa/Comme-un-poisson-dans-l%C3%B4-752114061496903/
http://www.commeunpoissondans-lo.co


LA GUINGUETTE DU CHICHOULET

Restaurant / Bar à Port-Vendres

Au bord de l’eau, profitez d’une sangria 
gratuite en dégustant un plateau de fruits 
de mer dans le petit port de plaisance de 
Vendres-Plage.

Infos : www.la-guinguette-du-chichoulet.fr/
SANGRIA 
OFFERTE

AU RENDEZ-VOUS DES BATELIERS

Restaurant français à Portiragnes-Plage.

Profitez d’un apéro sangria gratuit à l’achat 
d’un plat.

Infos sur la page Facebook du restaurant: 
ICI

A2A TAXI

Profitez de tarifs négociés pour vous rendre 
en taxi jusque Vendres.

Plus d’infos à la réception.

SANGRIA 
OFFERTE

TARIFS  
NEGOCIES

http://www.la-guinguette-du-chichoulet.fr
https://www.facebook.com/pages/Au-Rendez-Vous-des-Bateliers/286999894743040


AQUAPARK - CAP D’AGDE

A 20minutes de Portiragnes-Plage, l’Aqua 
Park vous accueille pour vous amuser sur 
un parc de structures gonflables géantes sur 
l’eau. 

Une activité ludique et sportive idéale à 
pratiquer en famille ou entre amis. 

Infos : www.aquapark-capdagde.com/-1€

PLUS DE PC - BEZIERS

Matériel multimédia neuf & d’occasion + 
dépannage

Un problème avec votre GSM ou votre 
ordinateur ? 

Matériel informatique reconditionné et 
réparation en tout genre chez «Plus de Pc». 

Infos : www.plusdepcbeziers.com

-10%  
(matériel reconditionné)

-15%  

(Réparations)

HASHTAG CLUB

Discothèque à Vendres

Boite de nuit avec des soirées à thème tout 
l’été. Venez vous déhancher sur la piste de 
danse du Hashtag Club.

Navette gratuite sur réservation via leur page 
Facebook.

Facebook : HASHTAG CLUB

ENTRÉE 10€ 
AU LIEU DE 12€



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 en de planchagrill.

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.



BACK 
HOME

Wat vond u van uw 
vakantie in het Clos des 
Oliviers ?

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 
VENDRES-PLAGE

Wist u dat de mobi’s van Les 
Mûriers te koop stonden?

De domeins 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 
mobi 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



