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SOMMAIRE
UW VAKANTIE IN LE CLOS DES OLIVIERS

W E L KO M
Beste vakantiegangers, 

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

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 Clos 
des Oliviers.

Jan HERMAN 
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 Le Clos des Oliviers 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 
LE CLOS DES OLIVIERS

Gelegen op slechts een 
aantal km van de Golf van 
Saint-Tropez, ligt in het 
midden van het vredige, 
typisch Provençaals 
dorpje Vidauban, ons 
bewaakte privédomein. 
Een bevoorrechte plek 
voor rust en ontspanning.

Er is oa. een aqua park van 
600M2, tennis-terreinen, 
een Multi-sport terrein, 
kinderspeelplaats, jeu de 
boules 

Kortom Le Clos des 
Oliviers beschikt 

over uitstekende 
voorzieningen.

Gebouwd in Provençaalse 
stijl, beschikken de villa’s 
over alle comfort, zowel 
interieur als exterieur, 
met oa. mooi aangelegde 
tuinen en terrassen met 
BBQ’s.

Van de Gorges du Verdon 
tot de kleine specifieke 
Provençaalse dorpjes, 
het achterland biedt 
ontelbare mogelijkheden 
voor uitstapjes en 
bezichtigingen.

RECEPTIE

PROGRAM

ZWEMBADEN

MINI CLUB

FEESTJES

SPORT

DIENSTEN
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Le Clos des Oliviers  
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 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 



Le Clos des Oliviers  
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

13.00

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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Le Clos des Oliviers  
ZWEMBADEN

600 m2   FUN EN 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 (€ 4/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

Voor uw comfort en veiligheid worden 
opblaasbare artikelen enkel toegelaten 
van 12u30 tot 13u30 en van 18 tot 
19u.

Omwille van hygiënische redenen 
is het dragen van schoenen, shorts 
en bermuda’s verboden en bent u 
verplicht zich te douchen. 



« LES MINIONS »

De miniclub “les Minions“ 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.

Hij bevindt zich naast het 
zwemcomplex. 

Info & inlichtingen kunt u vragen 
aan onze animators.

Le Clos des Oliviers  
MINI CLUB
(Juli - Augustus)
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Le Clos des Oliviers  
FEESTJES
(Juli-Augustus)

FAITES LE PLEIN DE FOLIE AVEC 
L’AMI SOLEIL !

IJong en oud vindt zijn gading bij Le 
Clos des Oliviers. 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 ... 



Le Clos des Oliviers  
LE SPORT

SPORT INFRASTRUCTUUR

Voor een sportvakantie zit u goed in 
Le Clos des Oliviers. 

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; Tennisbanen; 
een multifunctioneel sportterrein, 
beach volley terrein, voetbalveld 
en ping pong.
•  Speelterrein voor kinderen ;
•  Springkasteel ;

Gratis beschikbaar aan de receptie 
(op presentatie van identiteitsbewijs 
en volgens beschikbaarheid).
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Le Clos des Oliviers  
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 
cosmet icaproduc ten , 
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.

SNACKBAR

Tegenover het podium 
van het domein, naast 
het zwembad, vindt u de 
snackbar waar u gezellige 
momenten beleeft op het 
terras.

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:
RECEPTIE : +33 (0) 494 99 99 60
TAXI : +33 (0) 494 67 35 22
OFFICE DU TOURISME :  +33 (0) 494 73 10 28

En cas de problème : 
POMPIERS : 18
POLICE : 17
DENTISTE DE GARDE : +33 (0) 498 01 62 63
MEDECIN DE GARDE : +33( 0) 848 13 31 33

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

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

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 Aange-
naam mogelijk blijft.

Voor of rond uw huis is een plek voorzien om uw 
voertuig te parkeren.

Barbecue: In verband met brandgevaar, vragen wij u 
voorzichtig te zijn tijdens het gebruik. Wij verwijzen 
hiervoor naar de instructies in het huisreglement.

Er zijn vuilnisbakken beschikbaar voor huishoudafval 
net buiten het domein. Gelieve voor glas, Plastic en 
karton de daarvoor voorziene recyclagebakken te 
gebruiken.
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M A R K T E N

PROVENÇAALSE MARKTEN

Maak van uw verblijf in de 
Provence gebruik om de 
markten van de typisch 
Provençaalse dorpjes te 
bezoeken. 

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

De markt van Vidauban 
met zowat 100 kramen is 
er elke zondagvoormiddag 
van 8u tot 13u op het 
dorpsplein. 

Op 10 minuten rijden 
van het domein vindt u 
de markt van Lorgues, 
de grootste markt van de 
Provence die zeker een 
bezoekje waard is.

MARKTDAGEN

IN DE OMGEVING

Vidauban

Lorgues

Les-Arcs-Pignans-
Gonfaron

Le Luc-Flassans

Saint-Tropez

Saint-Maxime

Flayosc

IN ITALY
(ca 1h30)

Vintimille

San Rémo

Avondmarkten 
(juli-augustus)

Roquebrunes S/ 
Argens

Les Issambres

Saint-Raphael

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM



LE CLOS DES OLIVIERS 
DE STREEK

Een unieke regio, de echte 
natuur van het zuiden.

In het hart van de 
Provence, in het 
departement Var, ligt ons 
vakantiepark ‘Le Clos des 
Oliviers’, nabij diverse 
toeristische trekpleisters. 

Ontdek tijdens uw verblijf 
in Vidauban de parels van 
de Provence.

Saint-Tropez, Saint-
Raphael, het platteland, 
de Gorges du Verdon, de 
Plaine des Maures of de 
kust, het strand en de 
Middellandse Zee ... 

Elke dag zijn er talrijke 
excursies mogelijk in de 
nabijheid van het domein 
die uw vakantie helemaal 
af maken. 

VIDAUBAN

BIG 10

VOORDELEN VAN  
DE CARTE PRIVILÈGE
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Le Clos des Oliviers  
VIDAUBAN

ROSÉ UIT DE PROVENCE

Vidauban is een op en top 
Provençaals stadje met meer 
dan 11.000 inwoners dat 
een erg belangrijke rol speelt. 
De helft van zijn grondgebied 
bestaat uit bossen, terwijl een 
ander groot deel bestemd is 
voor de landbouw. 

De vele wijngaarden zijn 
bedoeld voor de productie 
van erkende kwaliteitswijnen 
met AOC-label.

NATUUR

Vidauban wordt 
beschermd door de kapel 
van Saint-Brigitte. De twee 
rivieren Argens en Aille en 
hun geliefde watervallen 
stromen door de stad.

In het stadscentrum vindt 
u mooie fonteinen waar u 
even tot rust kan komen 
in de schaduw van de 
platanen.

DIENST VOOR TOERISME

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

Open in het seizoen van 
9u tot 12u30 en van 
14u30 tot 18u (gesloten 
op zondagnamiddag).



Le Clos des Oliviers  
BIG 10

Welke activiteiten 
in de buurt zullen uw 
verrassen?

Dit is onze 

TOP 5. 
Meer info over elk van 
deze activiteiten leest 
u in de brochures die 
u kunt vinden bij de 
receptie.

1.  LES GORGES DU VERDON

Gelegen op een uurtje autorijden 
van de « Clos des Oliviers », is de 
Gorges du Verdon een wereldwijd 
bekende enorme kloof, die gedurende 
duizenden jaren is uitgesleten door de 
rivier de Verdon.

2.  EEN BEZOEK VAN SAINT-TROPEZ

Gelegen op ca.40km van ons 
vakantiedorp, vind u dit dorpje in de 
Côte d’Azur met een bewonersaantal 
van slechts 4900 inwoners, is het 
desondanks één van de meest 
bekende dorpjes ter wereld.

3.  EEN BEZOEK AAN EEN 
WIJNCOÖPERATIE MET DEGUSTATIE

Hoe kunt u een verblijf in de Provence 
doorbrengen zonder een bezoek 
te brengen aan een wijngaard, 
wijnkelders en deel te nemen aan 
wijnproeverijen? Het is dan ook in de 
Provence dat we de mooiste rosés van 
de wereld hebben.
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4.  HET WATERPARK DROP’IN

Dit recreatiepark met veel 
watervertier&plezier zal uw 
kinderen&tieners veel vreugde geven. 
Ontspanning, plezier en de mooiste 
herinneringen voor uw kinderen!

5.  HET PLATTELAND EN DE TYPISCHE 
DORPJES VAN DE PROVENCE

Vanaf ons vakantiedorp te Vidauban 
zijn, er per auto, talrijke kleine, 
typische Provençaalse dorpjes te 
bezoeken. Neem een dag de tijd om 
deze stuk voor stuk te bezoeken. 

6.  DE MARKT VAN LORGUES, DE 
GROOTSTE MARKT VAN DE PROVENCE

De grote markt van Lorgues vindt 
elke dinsdagvoormiddag plaats. Een 
bezoek hieraan mag niet ontbreken. 
Alles is er te vinden! Kortom, het 
paradijs voor levensgenieters.

7.  EEN CANYONINGTOCHT IN 
HET FRANSE DEPARTEMENT VAR

Aanbieders genoeg. Ontdek tijdens 
uw verblijf het plezier van canyoning 
in de volle natuur.



Le Clos des Oliviers  
BIG 10

8.  LA PLAINE DES MAURES

Deze bergketen die de Côte d’Azur 
scheidt van het platteland is een 
bezoekje meer dan waard. Ideaal voor 
een wandeling in de ongerepte natuur, 
u waant zich op de Afrikaanse vlakten.

9.  LA PLAGE À FRÉJUS

Na 30 minuten rijden staat u op 
het strand. Perfect om een dagje te 
zonnebaden aan de Côte d’Azur. Want 
ook dit is vakantie.

10.  EEN FIETSTOCHT OP DE 
WIJNWEG

La Vigne à Vélo en la Méditérranée 
à Vélo, twee routes in Dracénie, van 
ongeveer honderd kilometer, geschikt 
voor het hele gezin. 
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Le Clos des Oliviers  
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.

VERTIGO VERDON

Canyoning, parcours aventure, escalade. 

Le spécialiste des activités loisirs en pleine 
nature dans les Gorges du Verdon.

Infos : www.vertigoverdon.com

SUD EST ESCALADE

Canyoning, escalade, randonnées. 

A Draguignan, des activités de sport nature 
pour tous, un encadrement sérieux  dans la 
bonne  humeur.

Infos : www.sudestescalade.com

LA BASE DU ROCHER

Canoë, kayak, VTT. 

A Roquebrune-s/-Argens, naviguez sur les 
eaux calmes et abondantes de la Basse 
Vallée de l’Argens. Accessible à tous les 
publics. 3 parcours inoubliables à la mesure 
de vos envies.

Infos : https://basedurocher.fr

- 5 %

- 10 %

- 5 € / pers

http://www.lamisoleil.com
http://www.vertigoverdon.com
http://www.sudestescalade.com
https://basedurocher.fr


NATUR’EVASION

Canoë, VTT, Accrobranche, Kayak

Situé à Entrecastaux à 30 min du domaine, 
Natur’Evasion vous propose des activités 
en plein air au coeur de la Provence. 

Infos : www.naturevasion.com

YETI RAFTING

Activités d’eaux vives,  Rafting, Canoë, 
Kayak ... dans les Gorges du Verdon.

Infos : www.sudestescalade.com

FLYING SAFARI

Baptême de l’air 

Basé à 700m de la plage de Fréjus, Flying 
Safari vous propose des vols en ULM au-
dessus de la Méditerranée et de la Côte 
d’Azur.

Infos : www. ulmflyingsafari.com

- 5€ / pers

CADEAU  
SURPRISE

- 10 %

http://www.naturevasion.com
http://www.sudestescalade.com
http:// www. ulmflyingsafari.com


DROP’IN DRACENIE

Parc Aquatique - Water Jump Park

A quelques centaines de mètres du domaine, 
ce parc de loisirs aquatiques ravira vos enfants 
et adolescents. Au programme : trampolines, 
jeux gonfables, water jump parc, etc. 

Infos : www.dropinwaterjump.fr

BATELIERS DE LA COTE D’AZUR

Les Bateliers de la Côte d’Azur vous proposent 
des traversées sur leurs navettes pour les Îles 
d’Or, au départ de la Londe et de Toulon. 
Partez à la découverte de Porquerolles, 
nommée plus belle plage d’Europe.

Infos : www.bateliersdelacotedazur.com

Les Bâteaux Verts

Sorties en bâteau, transfert à Saint-Tropez 

Situé à Saint-Tropez, cette base maritime 
vous propose des navettes vers le port de 
Saint-Tropez, un taxi bateau original pour 
vous déplacer sur la Côte d’Azur.

Infos : www. bateauxverts.com

TARIF 
GROUPE

- 10 %

NOMBREUX 
AVANTAGES

http://www.dropinwaterjump.fr
http://www.bateliersdelacotedazur.com
http://www. bateauxverts.com


WATER GLISSE PASSION

Waterski, paddle board, wakeboard

Au pied du mythique rocher de Roquebrun, ce 
parc de loisir aquatique offre du fun à toute la 
famille. Profitez d’un vaste ensemble d’activités 
nautiques dans un cadre idyllique à la beauté 
naturelle inégalée.

Infos : www.waterglisse.com

ZOO PARC

Venez en famille découvrir les animaux 
présents au ZooParc du Cannet des 
Maures, dont de nombreuses espèces 
menacées, traités dans le soucis du bien-
être animal.

Infos : ZOOPARC-CANNET

L’ATLANTIDE AQUASCOPE

Découvrez les fonds marins ! Ce navire de 
8 mètres peut embarquer 10 passagers 
en toute sécurité pour une plongée sous 
marine au sec.

Une activité originale pour partir à la 
découverte de vie subaquatique.

Infos : L’Aquascope

- 1€ / pers

- 15 %

- 10 %

http://www.waterglisse.com
https://fr-fr.facebook.com/ZooParc.cannet/
http://atlantide1.com/aquascope/


LE VILLAGE DES TORTUES

Le Village des Tortues de Carnoules Coeur-
du-Var est un centre pédagogique et de 
conservation unique en son genre, destiné 
à la protection des tortues. 

2 hectares de nature s’ouvrent à vous pour 
tout connaitre sur la Tortue des Maures et plus 
de 50 espèces du monde entier..

Infos : www.villagedestortues.fr/

VISITE GRATUITE 
DE LA CLINIQUE 

VÉTÉRINAIRE

http://www.villagedestortues.fr/


MAISON DE LA TRUFFE

Exposition interactive & Ateliers culinaires

La Provence est une terre de truffes, et 
Aups une des places les plus emblématiques 
de sa production. Ici et depuis longtemps, 
la truffe se cultive, se récolte, se vénère 
aussi, se vend, se partage, se déguste. 

Infos : www.maisondelatruffe-verdon.fr

RESTAURANT LOU FARNIENTE

Situé au centre du village de Flayosc, ce 
petit restaurant sert des plats variés. L’idéal 
pour un break lors de votre escapade dans 
l’arrière-pays provençal.

Infos : Lou Farniente

MAISON DES VINS

Véritable porte d’entrée du vignoble, elle 
rassemble 800 références de vins Côtes de 
Provence à prix producteur. A cela s’ajoutent 
des conseils d’experts, 16 vins en dégustation 
gratuite par semaine et des cours d’œnologie. 
La Maison des vins Côtes de Provence est un 
magasin de producteurs regroupant plus de 
270 producteurs

Infos : www.maison-des-vins.fr/

APÉRO OFFERT  
(achat d’un menu)

- 20 %

A DÉCOUVRIR 
SUR PLACE

http:// www.maisondelatruffe-verdon.fr
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Cafe/Lou-Farniente-125126427515974/
http://www.maison-des-vins.fr/


NOG GEEN KAART ?

VRAAG ERNAAR AAN DE RECEPTIE ! P.27



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.

Maak de barbecue en grill schoon.

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 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



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




