
BOEK UW VAKANTIE 
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O P T E E R  VO O R  E E N  G E S L A AG D E  G E Z I N S VA K A N T I E . . .



KORTE INHOUD 

RESERVEREN IS SUPER EENVOUDIG  : +32 (0)87 33 62 14 OF WWW.LAMISOLEIL.COM

KIES L’AMI SOLEIL VOOR UW 

GEZINSVAKANTIE 

We bieden u de keuze tussen 5 bewaakte 
privédomeinen met zwembaden, animatie en allerlei 
diensten in een idyllisch en afwisselend kader.

Of ze nu aan zee,  midden in de lavendelvelden 
of in de bergen gelegen zijn, al onze domeinen 
verwelkomen u op een sport- of rustverblijf, met tal 
van ontdekkings- en ontspanningsmogelijkheden, in 
een streek waar de zon 300 dagen per jaar schijnt.

Een vakantie onder vrienden, met het gezin of als 
koppel, onze formule biedt voor iedereen wat wils. 

Aarzel niet om ons te contacteren. We zullen u graag 
verder helpen bij de keuze van uw vakantie. 

HÉRAULT

PORTIRAGNES-PLAGE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-7
Domeinen «Les Tamaris» & «Les Portes du Soleil»

VENDRES-PLAGE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8-9
Domein «Les Mûriers»

LE VAR

VIDAUBAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10-12
Domein «Le Clos des Oliviers»

DE HAUTES-ALPES

CHORGES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13-16
Domein «L’Écrin du Lac»

DE ARDENNES

LACS DE L’EAU D’HEURE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17-19
Domein «Golden Lakes Village»

2



Perpignan

Béziers

Montpellier

Marseille

Toulon

St. Tropez

St. Raphaël
Cannes

Nice

Les Arcs

Draguignan

Gap
Sauze du Lac

Cap d'Agde

HÉRAULT VAR

HAUTES
ALPES

CHORGES

VENDRES
PORTIRAGNES VIDAUBAN

MER MÉDITERRANÉE

RHÔNE-ALPES

AUVERGNE

MIDI-PYRENEES

ALPES DE
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L’Ecrin du Lac 
CHORGES

Champ du Sillon 
F-05230 Chorges 

Tél.: +33 4 92.50.61.91 
Fax : +33 4 92.50.65.33 
chorges@lamisoleil.comLes Tamaris &  

Les Portes du Soleil 
PORTIRAGNES

2, Avenue Les Mûriers 
F-34420 Portiragnes-Plage 

Tél.: +33 4 67.09.80.00 
Fax : +33 4 67.09.80.09

 portiragnes@lamisoleil.com

ONZE 4 VAKANTIEPARKEN IN 

FRANKRIJK 
4  D RO O M B E S T E M M I N G E N  T U S S E N  D E  Z E E  &  D E  B E RG E N . . .

Le Clos des Oliviers 
VIDAUBAN

Lieu dit «Le plan Occidental» 
F-83550 Vidauban 

Tél.: +33 4 94.99.99.60 
Fax : +33 4 94.99.99.61

 vidauban@lamisoleil.com

Les Mûriers 
VENDRES

RD37 E F-34350 Vendres-Plage 
Tél.: +33 4 67.32.67.22 
Fax : +33 4 67.32.67.20

 vendres@lamisoleil.com
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Golden Lakes Village 
LACS DE L’EAU D’HEURE

Route de la Plate Taille, 51
6440 Boussu-Lez-Walcourt 

Tél.: +32 71 31.71.19
goldenlakes@lamisoleil.com

ONS DOMEIN IN  

BELGIË 
VERBLIJF IN ONZE VOLLEDIG UITGERUSTE VILLA’S IN HET HARTJE VAN DE BELGISCHE ARDENNEN 



FRANCE

DOMEINEN VAN VENDRES-PLAGE & PORTIRAGNES-PLAGE

EEN UNIEKE STREEK 
DIE GROOT & KLEIN KAN BEKOREN 

Ontdekt de Hérault, de Languedoc voor uw vakantie 
onder de zon van de Middellandse Zee...  

Deze streek met haar fraaie en unieke sites gevormd 
door de natuur of door de mens zal groot en 
klein weten te bekoren. Een land vol avontuur en 
ontspanning met adembenemende landschappen en 
archeologische sites, natuurgebieden, schilderachtige 
dorpen, historische en culturele steden.

Breng een bezoek aan Béziers en het Canal du Midi, 
Carcassonne en zijn Middeleeuwse citadel, Pézenas en 
zijn historisch centrum, Narbonne en zijn kathedraal, 
Nîmes en zijn arena’s, ... Plaatsen die u steeds opnieuw 
verrassen. 

PORTIRAGNES-PLAGE

Breng een geslaagde gezinsvakantie door in een bewaakt 
privédomein in de schaduw van de populieren. Tussen 

Valras en Cap d’Agde (ong. 15km) bent u slechts 
op 150 m van de zee en haar licht glooiende 

zandstanden. Deze familiale en milieuvriendelijke 
badplaats biedt heel wat troeven. Op nauwelijks 
twee stappen van het domein vindt u tal van 
restaurants en winkels. 

 10 uur rijden van Brussel

 15 km van het TGV-station van Béziers 


100 km van Carcassonne of 10 km van de 
luchthaven van Béziers 
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HÉRAULT
DE LANGUEDOC

Hérault



FRANCE

GELEGEN OP 150 M VAN HET STRAND  : COMFORT EN ONTSPANNING VOOR HET GANSE GEZIN  ...

EEN GOED UITGERUST DOMEIN 

WAAR HET GOED LEVEN IS 

Bij uw aankomst vergezellen wij u naar uw woning en zorgen wij 
ervoor dat u zich heel snel thuis voelt. U logeert in comfortabele 
villa’s in mediterrane stijl.

Ga direct op verkenning in onze 2 zwemparadijzen. Ontspan 
u in de ‘Portes du Soleil’ of neem een duik in het zwembad. 
Geniet in ‘Tamaris’ van ons nieuwe watercomplex met glijbanen, 
watervallen, ontspanningsruimte, sauna, bubbelgaden en 
plonsbad. 

Beleef samen met uw gezin of onder vrienden vele aangename 
en ontspannende momenten in een gezellig kader omringd 
door prachtige bloemen. 

MAXIMALE SERVICE 

Als huurder van het domein kunt u GRATIS gebruik 
maken van alle sportfaciliteiten en animaties. 
Amateur of fervent sporter, iedereen komt aan 
zijn trekken. Amusement gegarandeerd!

Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te 
maken, staan er ook tal van diensten tot 
uw beschikking. Op de domeinen zelf 
vindt u, onder andere, een bakkerij, een 
snackbar, een pizzeria, automatische 
wasserettes, een receptie, … In de 
onmiddellijke omgeving zijn er tal van 
winkels en restaurants.
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     PORTIRAGNES
« LES TAMARIS» & «LES PORTES DU SOLEIL »

Hérault



FRANCE

SPORT, ONTSPANNING, GEZELLIG SAMENZIJN EN ANIMATIE

GRATIS: een sympathiek team van jonge 
animatoren staat klaar voor uw gezin en biedt u tal 
van activiteiten aan. 

DE TAM-TAM CLUB

De TAM-TAM CLUB vangt gratis uw kinderen van 5 tot 
12 jaar op van maandag tot vrijdag. 

Ze worden begeleid door erkende, meertalige en 
dynamische animatoren. Op het programma: sport- en 
ludieke activiteiten, knutselen, gezelschapspelletjes, 
uitstapjes, dansen en zingen.

CLUB-ADOS

Uw tieners kunnen de ganse week door deelnemen aan 
speciaal voor hen georganiseerde activiteiten.  De ideale 
gelegenheid voor hen om anderen te leren kennen en zich   
     te amuseren onder een uitstekende begeleiding.

  SPORTANIMATIES  

Elke dag wordt een gevarieerd programma 
aan sportactiviteiten aangeboden. U kunt 
kiezen tussen lessen aquagym, fitness, enz. en 
deelnemen aan allerlei wedstrijden. 

AVONDANIMATIE

Onze animatoren zullen u onvergetelijke avonden 
bezorgen. Ontdek de uitzonderlijke sfeer van ons 
domein. Op het programma:  spel- en dansavonden, 
cabaret, karaoké, kinderoptredens, goochelaars, 
concerten... 
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     PORTIRAGNES
« LES TAMARIS» & «LES PORTES DU SOLEIL »

ANIMATIES VOOR 

HET GANSE GEZIN 

Hérault



FRANCE

GELEGEN OP 600 M VAN HET STRAND  : FAMILIAAL DOMEIN VOOR AMUSEMENT EN ONTSPANNING 

EEN VAKANTIEPARK 

IDEAAL VOOR GEZINNEN  

Het vakantiedorp Les Mûriers is een rustig domein gelegen 
in de schaduw van een bosrijk gebied van 8 ha. U verblijft 
er in comfortabele chalets in Canadese stijl met een ruime 
woonkamer. 

Via een voetweg bereikt u na 600 m reeds het uitgestrekte 
zandstrand van Vendres-Plage. Het vakantiepark ligt tegenover 
een natuurgebied met talrijke meren en een schat aan 
beschermde fauna en flora!  Op wandelafstand ligt een 
charmant vissershaventje met gezellige restaurants.

Op het domein zelf kunt u genieten van ons prachtig 
watercomplex. Zwem enkele baantjes in ons zwembad van 
700m² of geniet van ons waterpretpark met 3 glijbanen, 
watervallen, spa, plonsbad, … 

DIENSTEN TER PLAATSE 

Als huurder van het domein kunt u GRATIS 
gebruik maken van alle sportfaciliteiten en de 
animatie. 

Daarnaast bieden wij u tal van diensten aan. 
Op het domein vindt u een superette met 
bakkerij, een bar en restaurant/snackbar, 
een wasserette, ... In de omgeving zijn er 
talrijke winkels en restaurants. 
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     VENDRES
                     « LES MÛRIERS»

Hérault



FRANCE

DIVERSE ANIMATIES VOOR EEN SUCCESVOL LEVEN ...

GRATIS :  ons animatieteam nodigt uit elke week 
uit op zijn welkomstdrink en biedt u een glaasje 
aan. Dé gelegenheid bij uitstek om de sfeer van het 
domein op te snuiven en het animatieprogramma te 
ontdekken ... 

HET PIRATENEILAND  

Uw kinderen van 5 tot 12 jaar worden gratis opgevangen 
van maandag tot vrijdag in de club “L’île aux pirates”. 
Onze erkende animatoren zullen uw  kinderen een 
onvergetelijke vakantie bezorgen door hun een ruime 
waaier aan activiteiten aan te bieden… Elke avond 
kunnen de ouders zich amuseren in de minidisco en elke 
vrijdag mogen zij komen kijken naar het optreden van 
hun piraatjes.

SPORTANIMATIES  

  In Les Mûriers heeft u geen tijd om zich te vervelen. 
Elke week wordt u een gevarieerd programma 

van sportactiviteiten aangeboden. Tussen de 
sportwedstrijden door kunt u lessen aquagym 

volgen, spelletjes in het zwembad spelen, … 
iedereen vindt wel iets naar zijn zin. 

AVONDANIMATIE 

Ons dynamisch animatieteam zorgt elke avond 
opnieuw voor een gezellige sfeer. Op het 
programma: optredens van onze animatoren, 
dans, cabaret, karaoké, spelletjes, kinderoptredens, 
goochelaars, concerten, … Een programma dat u 
telkens weer een geslaagde en onvergetelijke avond 
zal bezorgen! 
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     VENDRES
« LES MÛRIERS »

ANIMATIE VOOR 

GROOT EN KLEIN  

Hérault



FRANCE

STREEK ROND HET DOMEIN VAN VIDAUBAN

EEN UNIEKE STREEK 
DE ECHTE NATUUR VAN HET ZUIDEN  

Verken de Var en zijn geschiedenis, patrimonium, 
gebruiken en tradities van zijn steden en dorpen. 
Dit departement bulkt van de historische sites en 
typische plaatsjes die u ongetwijfeld zullen boeien.

De streek wordt inmiddels als de voornaamste 
producent van roséwijn beschouwd. Overal kunt u die 
wijnen proeven die over de hele wereld gekend zijn. 
Ontdek ook de talrijke lokale producten en proef de 
Provence tijdens een bezoek aan één van de vele lokale 
markten.

Op enkele kilometers van het domein kunt u ook de grote 
badplaatsen Fréjus, Ste-Maxime en St-Tropez bezoeken, 
om er maar enkele te noemen. De Var, een streek die een 
geslaagd huwelijk vormt tussen tradities en moderniteit. 

VIDAUBAN

Te midden van de wijngaarden en aan de voet van het 
Massif des Maures ligt Vidauban, een klein stadje 

met een prachtige ligging en klimaat. Er valt heel 
wat te beleven. De rivier Argens neemt u langs 
zijn oevers mee op een wandeling met typische 
fauna en flora. Het wandelpad naar de kapel 
Ste Brigitte, gelegen op de top van een heuvel, 
beloont u met een  panoramisch uitzicht op de 
vlakte van de Maures. 

 10 uur rijden van Brussel 

 5 km van het TGV-station van Draguignan 


80 km van Nice of 110 km van de luchthaven 
van Marseille 
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FRANCE

PRESTIGEDOMAINE : LUXE, COMFORT, RUST EN GEZELLIG SAMENZIJN 

“De Clos des Oliviers” bevindt zich in het vredige dorpje Vidauban. 
Het is een bewaakt privédomein  waar rust en ontspanning 
centraal staan. Onze luxueuze verblijven in Provençaalse stijl zijn 
voorzien van alle comfort. 

Elke villa is uitgerust met een mooi aangelegde tuin en een 
eigen parkeerplaats. Op het groot betegeld terras kunt u 
genieten van een aperitief of een gezellige maaltijd in open 
lucht.

Terwijl u van uw rust geniet, kunnen uw kinderen volkomen 
veilig fietsen op de paden tussen de bloemen. 

UITGEBREIDE SERVICE  

Elke vakantieganger krijgt GRATIS toegang tot 
de vele infrastructuren van het domein. Geniet 
van ons zalig waterpark met glijbanen, spa, 
plonsbad, … Of  leef u uit in uw favoriete 
sport op één van onze sportterreinen 
(tennis, volley, voetval of zelfs asket). Ook 
de kinderen zullen zich goed amuseren 
op het nieuwe speelplein.

U kunt ook rustig genieten op het 
terras aan de bar terwijl u nipt van uw 
cocktail en één van onze huisgemaakte 
overheerlijke pizza’s uit onze snackbar 
proeft.
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     VIDAUBAN
« LE CLOS DES OLIVIERS »

EEN DOMEIN MET VELE TROEVEN 

CHARME, ONTSPANNING EN AMUSEMENT  

Var



FRANCE

IDEALE BESTEMMING VOOR EEN GEANIMEERD VERBLIJF 

In dit magische decor zult u zich geen moment 
vervelen. Petanque, aquagym, tennis, alles is 
mogelijk! 

CLUB LES MINIONS 

Kinderen van 5 tot 12 jaar worden van maandag tot 
vrijdag opgevangen door onze animatoren van de 
miniclub. Op het programma: spelletjes, knutselen, 
schattenjacht, een middag in het zwembad, … Kortom, 
alles om ze een onvergetelijke week te laten beleven.

CLUB ADOS

Ook in Vidauban krijgen uw tieners de kans om elkaar te 
leren kennen en deel te nemen aan tal van activiteiten 
die speciaal voor hen georganiseerd worden: uitstappen 
(kajakken en boomklimmen) of sportanimatie. 

  AVONDANIMATIE 

Om een avond te beleven waaraan u nog vaak zult 
terugdenken, kunt u eveneens op onze animatoren 

rekenen. De ganse week bieden zij u optredens, 
dansavonden,  karaoké en andere uitdagingen, 
enz. aan. Ons team maakt van elk van uw avonden 
een geslaagde avond.

FEEST IN DE VAR  

Ook de steden en dorpen van de Var zitten niet 
stil tijdens de zomer: muziekfestivals, traditionele 
feesten, tentoonstellingen, artisanale avondmarkten 
, ... Allemaal gelegenheden om u te ontspannen! 
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     VIDAUBAN
« LE CLOS DES OLIVIERS »

ANIMATIE VOOR 

HET GANSE GEZIN 

Var



FRANCE

RÉGION DU DOMAINE DE CHORGES

EEN PARADIJS 
VOOR EEN GESLAAGDE VAKANTIE 

Aan de rand van de Queyras-vallei, tegenover de 
Grand Morgon, ligt het uitgestrekte, indrukwekkende 
meer van Serre-Ponçon, het eerste orgelpunt van uw 
volgende vakantie. Tussen Provence en Dauphiné, 
aan de voet van de uitlopers van het Parc des Ecrins, 
genieten de Hautes-Alpes een zonnig klimaat en een 
onovertroffen licht ! 

Ontdek het Parc des Ecrins, de Demoiselles coiffées, 
de barrage, de Queyras en Saint-Véran, Gap, Embrun, 
het dierendomein La Montagne aux Marmottes, 
Barcelonnette, Briançon, Sisteron, Notre Dame de la 
Salette en Italië net over de grens, ... 

Kortom, teveel om alles in één vakantie te ontdekken! 

CHORGES

Tussen de Provence en de Noordelijke Alpen, tussen 
valleien, kloven en bergen, ver van de drukte, in de 

ongerepte natuur, bevindt u zich op 6 km van het 
dorp Chorges. Het pittoreske dorp op een hoogte 

van 835 m tekent zich af tegen de bergreliëfs en 
is gelegen rond een Romaanse klokkentoren. 
U vindt er nog sporen uit de Oudheid en de 
Middeleeuwen alsook talrijke ambachtslieden 
en lokale markten.

 9 uur rijden van Brussel 

 15 km van het station van Gap 

 250 km van de luchthaven van Nice 
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HAUTES-ALPES
HET MEER VAN SERRE-PONCON 

Hautes-Alpes



FRANCE

ZOMER EN WINTER, KOM HERBRONNEN IN DIT STUKJE PARADIJS 

Ook in de winter bieden onze prachtige appartementen u het 
gewenste comfort met een adembenemend zicht op het meer 
van Serre-Ponçon en de bergen. 

Breng een zalige bergvakantie door dankzij hun ideale ligging, 
smaakvolle uitrusting en houtkachel in de woonkamer.

Voor een avond aan de haard, na een zware dag op de skipiste, 
afspraak in ons domein L’Ecrin du Lac in de Hautes-Alpes. 

APPARTEMENTEN VOOR ALLE GEZINNEN 

De appartementen van 90 tot 130m², voorzien van twee 
betegelde terrassen van 30m², bieden plaats voor 2 
tot 10 personen door hun ruime oppervlakte, hun 
2 badkamers en 2 tot 4 slaapkamers. 

De woningen die veel ruimte en licht bieden 
dankzij de grote ramen versterken de 
indruk van ruimte, vrijheid en open lucht. 
Ze zijn uitgerust met twee zuidgerichte 
terrassen van 30m². Warm ingeduffeld 
aan de haard kunt u volop genieten van 
het panoramisch uitzicht op het meer 
van Serre-Ponçon. 
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     CHORGES
« L’ECRIN DU LAC »

ONTDEK DE  

WINTERLANDSCHAPPEN 

Hautes-Alpes



FRANCE

ADEMBENEMEND ZICHT OP HET MEER : EEN GEZONDE EN ACTIEVE VAKANTIE IN DE ZON ! 

Het zwembad, aan de rand van het meer, is een 
plaats van welzijn en ontspanning in een idyllisch 
kader...  Met de voeten in het water, geniet u in 
alle rust van het blauwe water van het meer en de 
indrukwekkende bergen aan de horizon... 

Zowel in de zomer als in de winter bieden onze 
nieuwe, volledig uitgeruste appartementen u een 
adembenemend zicht op het meer en de bergen alsook 
een uitzonderlijk comfort om u volledig te ontspannen.

De gezellige chalets die volledig opgaan in de omgeving, 
de grote ramen en een terras met uitzicht op het meer 
beloven u mooie en lange dagen in de gezonde lucht.

DE ACTIVITEITEN IN ONS DOMEIN 

   GRATIS : in juli en augustus staat een team van  
 animatoren klaar om u helemaal te laten ontspannen: 

van aquagym tot sportwedstrijden, van thema-
avonden tot de meest uiteenlopende optredens en 

concerten.

Na een goede nachtrust trakteert het team u op 
een welkomaperitief en geeft u alle informatie 
voor een prettig verloop van uw verblijf! 

LES MARMOTTES, een GRATIS miniclub vangt 
u kinderen van 5 tot 12 jaar op van maandag tot 
vrijdag in juli en augustus. Ze zullen deze magische 
plaats leren ontdekken en er allerlei onvergetelijke 
avonturen beleven met onze schitterend team van 
meertalige en erkende animatoren. 
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     CHORGES
« L’ECRIN DU LAC »

PURE ONTSPANNING  

IN EEN IDYLLISCH KADER 

Hautes-Alpes



FRANCE

EEN IDEALE STREEK WAAR U NOOIT GENOEG VAN KRIJGT 

EEN COMFORTABEL DOMEIN 

WAAR HET GOED LEVEN IS 

In de buurt van het domein vindt u een waaier aan activiteiten 
om uw verblijven nog aangenamer te maken.

Op de grond : wandeltochten, paardritten of ezeltochten, 
bergbeklimmen, Via Ferrata, of circuits met een VTT. 

Op het water : zeilen, surfen, catamaran, boottochten, 
waterspelen, visvangst, waterfietsen, maar ook 
wildwateractiviteiten zoals rafting of hydrospeed op de 
Durance. 

In de lucht : deltaplaning, paragliding, zweefvliegen en 
ULM, parachutespringen, benjispringen, een tocht in een 
luchtballon of een vlucht over de bergen.

DE WINTER 

Chorges is strategisch gelegen zodat u tussen 
verschillende skipistes kunt kiezen. “Réallon” en 
“Les Orres” zijn de dichtst gelegen pistes (15km). 

Deze stations bieden u tal van diensten 
aan, zoals skiliften, huur van materiaal en 
skilessen. 

Naast het skiën kunt u in de buurt van het 
domein ook andere sporten beoefenen, 
zoals raket-wandelingen, voettochten 
en ezeltochten, of nieuwe ervaringen 
opdoen in de lucht dankzij een tocht 
in een luchtballon, een vlucht over de 
bergen in een vliegtuig, …
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     CHORGES
« L’ECRIN DU LAC »

Hautes-Alpes



DE MEREN 
VAN L’EAU D’HEURE

BELGISCHE ARDENNEN

BELGIQUE
Eau d’Heure

RÉGION DU DOMAINE DE VENDRES-PLAGE & DE PORTIRAGNES-PLAGE

UNE RÉGION UNIQUE
QUI SÉDUIT PETITS & GRAND

L’Hérault, en forme d’amphithéâtre autour de la 
grande bleue, offre un éventail complet de paysages 
époustouflants et de sites archéologiques, d’espaces 
naturels, de villages pittoresques et de villes 
historiques et culturelles.

Prenez le temps de découvrir des villes comme Béziers, 
Carcassonne, Pézénas, le Canal du Midi, Narbonne 
et sa cathédrale imposante, Sète «la petite Venise», 
Montpellier, Perpignan, ... autant de cités aux multiples 
facettes qui ne cesseront de vous surprendre ! 

Rendez-vous également à Aqualand où toute la famille 
passera d’inoubliables journées. À pied, à cheval ou à 
vélo, c’est une région d’une grande convivialité qui vous 
accueille !

PORTIRAGNES-PLAGE

Des vacances de rêve à l’ombre des peupliers dans 
un domaine privé et entièrement gardé. Entre Valras 

(env 10km) et le Cap d’Agde (env 15 km), vous êtes 
à 150 m du bord de mer et de sa plage de sable 
fin en pente douce sécurisée elle aussi en pleine 
saison, à 5 km d’une grande surface à l’entrée de 
Béziers et à deux pas d’un magasin d’alimentation 
ainsi que de nombreux restaurants.

 10 heures de route de Bruxelles

 15 km de la gare TGV de Béziers 

 80 km de Carcassonne ouà 15km de 
l’aéroport de Béziers
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STREEK ROND HET DOMEIN VAN DE MEREN VAN L’EAU D’HEURE 

5 PRACHTIGE MEREN
DE LANGSTE KUST VAN BELGIË

Momenteel bestaan de meren van l’Eau d’Heure uit 
5 meren :

 • het stuwmeer Plate Taille 

 • het meer van Falemprise  

 • het meer van l’Eau d’Heure 

 • het meer van Ry Jaune

 • het meer van Feronval 

Deze meren hebben een totale oppervlakte van 6,17 
km² en vormen daardoor het grootste waterdomein in 
België. De totale lengte van de oevers bedraagt 50 km, 
wat de langste kust van het land is.

MAKKELIJK BEREIKBAAR  

U hoeft geen uren te rijden om naar de meren van l’Eau 
d’Heure te komen. Ze bevinden zich immers in de 

Belgische Ardennen, midden in de ongerepte natuur. 

 • op 1u15 van Bruxelles 

 • op 55 min. van Namur 

 • op 1u20 van Liège 

 • op 1u45 van Arlon 

 • op 1u50 van Lille 

17

                     OP TWEE STAPPEN VAN FRANKRIJK  

                        Bij de meren van l’Eau d’Heure bent u op twee stappen 
        van Frankrijk : in de onmiddellijke omgeving van de 
 Champagnestreek en de Franse Ardennen. 



     DE MEREN 
VAN L’EAU D’HEURE
« GOLDEN LAKES VILLAGE »

BELGIQUE
Eau d’Heure

SITUÉ À 150 M DE LA PLAGE :  SPORT, DÉTENTE, CONVIVIALITÉ, ANIMATIONS, ...

UN DOMAINE CONFORTABLE

OÙ IL FAIT BON VIVRE

Dès votre arrivée, nous prenons à cœur de vous installer dans 
votre maison et veillons à ce que vous vous sentiez très vite 
chez vous. Vous logez dans de confortables maisons de style 
provençal parfaitement aménagées.

Nos splendides piscines californiennes de 620 et 700 m2 vous 
attendent ainsi que leur solarium de plus de 2.000 m2 et pour 
le bonheur des enfants nos pataugeoires séparées. Profitez 
également d’un délicieux moment de relaxation dans nos 
jacuzzis.

Dans le cadre enchanteur de ce domaine boisé, savourez 
en famille ou entre amis de longs moments de détente, de 
plaisirs et de loisirs.

UN MAXIMUM DE SERVICES

En tant que locataire du domaine, vous bénéficiez 
GRATUITEMENT de l’infrastructure sportive 
complète existante ainsi que des animations. 
Débutants ou sportifs avertis, personne 
n’est oublié, l’amusement est garanti pour 
tous !

Un maximum de services à votre 
disposition pour un séjour des plus 
confortable. Dans l’enceinte des 
domaines, vous trouverez boulangerie, 
snack, pizzeria, laveries automatiques, 
conciergerie,... Dans les environs 
immédiats, nombreux commerces et 
restaurants.
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UN DOMAINE CONFORTABLE

OÙ IL FAIT BON VIVRE

GENIET VAN UW VAKANTIE AAN DE RAND VAN HET MOOISTE MEER IN DE ARDENNEN

EEN GOED UITGERUST DOMEIN

EEN UNIEK PROJECT

Leven, tot rust komen, zich herbronnen in alle modern comfort 
en volledig in harmonie met de natuur, dat zijn de voornaamste 
troeven van de Golden Lakes Village. 

EEN PERFECTE HARMONIE  

De Golden Lakes Village is volledig gericht op het zuiden en 
harmonieus afgestemd op de natuur, de groene ruimten en 
de watergebieden. Hier kunt u volledig tot rust komen, in uw 
tuin, vlak aan het water.

EEN VOLLEDIG INGERICHTE VILLA  

U hoeft enkel nog uw vakantiehuis binnen te stappen. Het is 
er warm en comfortabel. Bovendien is het volledig uitgerust 
met elegante en moderne meubels. Uw villa beschikt over 
een salon met televisie, een eetkamer, een keuken met 
koelkast, oven en afwasmachine, een open haard, … 
Als u dit wenst, kunt u ook gebruik maken van een 
sauna.

VLAK BIJ HET AQUACENTER

Het Aquacenter biedt voor iedereen wat 
wils: baantjes zwemmen,  een duik van de 
glijbaan,  zwemles voor de kleintjes, … Er 
zijn niet alleen een overdekt zwembad, 
in- en outdoor rivieren, plonsbaden, een 
wellness center met hydromasserende 
baden en douches,  jacuzzi’s, een 
sauna en een hammam, maar ook een 
buitenzwembad van 25 meter. Laat de zon 
maar schijnen! 

18



     DE MEREN 
VAN L’EAU D’HEURE

« GOLDEN LAKES VILLAGE »

BELGIQUE
Eau d’Heure

RÉGION DU DOMAINE DE VENDRES-PLAGE & DE PORTIRAGNES-PLAGE

GRATUIT : Une équipe sympathique de jeunes 
animateurs encadre toute votre famille et vous 
propose une multitude d’activités sportives.

Repos et détente ou rencontres et divertissements... 
dessinez vos vacances au soleil !

LE TAM-TAM CLUB

Le TAM-TAM CLUB accueille gratuitement vos enfants 
âgés de 5 à 12 ans du lundi au vendredi.

Ils sont encadrés par des animateurs agréés, polyglottes 
et dynamiques. Au programme : activités sportives et 
ludiques, bricolages, jeux d’éveil, danses et chants, .

Des soirées mémorables et une ambiance exceptionnelle 
garantie avec notre sympathique équipe qui vous propose 
un programme varié pour toute la famille : jeux, danses, 

karaokés, magiciens, ...

LE CAP D’AGDE

Envie de prolonger votre soirée, de danser ou de 
faire la fête jusqu’aux petites heures ? 

A 10 minutes à peine des domaines, le Cap d’Agde 
vous emportera dans son ambiance féérique pour 
une nouvelle nuit inoubliable !
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DES ANIMATIONS POUR

TOUTE LA FAMILLE

ACTIVITEITEN VOOR KLEIN EN GROOT

De meren van l’Eau d’Heure vormen een groene 
long die uniek is in haar genre. De regio ademt 
kalmte en welzijn  uit. Nochtans is er steeds iets te 
doen, zowel voor de kleintjes als voor de groten.

EEN DUIK IN HET WATER 

U houdt van duiken, zeilen, kajakken, jetskiën, surfen 
of waterskiën? De meren van l’Eau d’Heure bieden u 
de mogelijkheid om al deze watersporten te beoefenen. 
Spring in het amfibievoertuig ‘De Rode Krokodil’ voor 
een spektakel op de grond en in het water. Of, als u dat 
liever doet, maak een tochtje met de ‘Vaporetto’, een taxi 
die u over het water naar uw bestemming brengt. Maar 
als u gewoon wat wil pootjebaden langs een zandstrand, 
dan houdt niets u tegen.

SPRING OP DE FIETS 
 
      De ex-wielrenner Jean-Luc Vandenbroucke baat een  
          fietszaak uit aan de meren van l’Eau d’Heure. U kunt 

       er niet alleen gewone, maar ook elektrische fietsen  
     huren. Het Bike Park is een centrum voorzien van 

    een technische, sanitaire en doucheruimte, een    
   cafetaria en een restaurant. 

   MAAR DE MEREN VAN L’EAU D’HEURE  
 ZIJN OOK  : 

• het onthaalcentrum van de Plate Taille waar 
u informatie krijgt over alle activiteiten en 
toeristische mogelijkheden in de streek;

• de mogelijkheid om het gebied met een ULM 
te overvliegen;

• restaurants, snackbars, tavernes en cafés, 
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SPORT EN ONTSPANNING

VOOR HET GANSE GEZIN 



Les Tamaris &  Les Portes du Soleil 
PORTIRAGNES

2, Avenue Les Mûriers 
F-34420 Portiragnes-Plage 

Tél.: +33 4 67.09.80.00 
Fax : +33 4 67.09.80.09

 portiragnes@lamisoleil.com

Les Mûriers 
VENDRES

RD 37 E F-34350 
Vendres-Plage 

Tél.: +33 4 67.32.67.22 
Fax : +33 4 67.32.67.20
 vendres@lamisoleil.com

Le Clos des Oliviers 
VIDAUBAN

Lieu dit «Le plan Occidental» 
F-83550 Vidauban 

Tél.: +33 4 94.99.99.60 
Fax : +33 4 94.99.99.61
 vidauban@lamisoleil.com

L’Ecrin du Lac 
CHORGES

Champ du Sillon 
F-05230 Chorges 

Tél.: +33 4 92.50.61.91 
Fax : +33 4 92.50.65.33 
chorges@lamisoleil.com

Golden Lakes Village 
EAU D’HEURE

Route de la Plate Taille, 51
6440 Boussu-Lez-Walcourt 

(Belgique)

Rue Gomelevay 52 4870 Nessonvaux - BELGIQUE | Tél : +32 87 33 62 14 | info@lamisoleil.com | www.lamisoleil.com Tél : +32 87 31 41 31 | infos@lamy.be | www.lamy.be

RESERVEER IN EEN HANDOMDRAAI ...


