
BASIS PLAATSEN met elektriciteit

 Gebieden : Mouettes, n°3 tot n°34, n°45C en n°48

COMFORT PLAATSEN met elektriciteit en water aansluiting

Tussen 200m en 400m van het strand
Gebieden : Caravaning, Muriers, Berges Têt, 
Mouettes n°42 tot n°66, Pins en Vignes

Minder dan 200m van het strand
Gebieden : Pinède, Florida en Florida Têt
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Tél +33 (0)4 68 80 23 82 - Fax +33 (0)4 68 73 32 97
 2, av des Anneaux du Roussillon - 66140 CANET-EN-ROUSSILLON.

info@lebrasilia.fr - www.brasilia.fr

IN ONZE PRIJZEN INBEGREPEN:
- Toegang tot het aquapark
-  De animaties in de bar - cabaret van de eerste tot de 

laatste dag van opening: muziek spektakels, karaoke, 
goochelvoorstellingen, musicals, cabaretavonden…

-  Discotheek (juli - augustus) toegankelijk vanaf 15 jaar
-  Sportieve animaties: sporttoernooien, zumba, beach 

yoga, watergym, steps, stretchen, jogging, boogschieten, 
Beach Volleyball…

-  Animaties voor de kinderen onder begeleiding van 
tweetalige animatoren: Springkastelen, schat zoeken, 
strandspelletjes, make-up wedstrijd, bingo, kettingen en 
armbanden van kralen maken, doe-het-zelven, balspelen, 
beach volleyball…

-  Gebruik van de sportinstallaties: cardio-trainingszaal 
(voor boven de 15 jaar), voetbalveld van echt gras, 
sportterrein, jeu de boules baan, tafeltennistafels...

-  Kinderspeeltuin voor de kinderen (onder toezicht van hun 
ouders)

- Uitzending op grote schermen van televisie evenementen
- Gebruik van het “camperstation” - Geldautomaat
-  Toeristisch informatiekantoor met reserveringsdienst van 

excursies
-  Boodschappendienst (faxen of pakketten worden direct 

naar uw plaats of vakantieverblijf gebracht)
- Gebruik van de bibliotheek
- Gratis Wi-Fi hot spot in de Bar-restaurant

NIET IN ONZE PRIJZEN INBEGREPEN:
- Gemeentelijke toeristenbelasting
- Verhuur van fi etsen
-  Verhuur van lakens en handdoeken (behalve in de Cottages 

Créoles en in de Chalets Marquises).
- Verhuur van kluizen
-  Eindschoonmaak van de vakantieverblijven (behalve in de 

Cottages Créoles met 3 slaapkamers en de Chalets Marquises) 
- Verschillende excursies
- Toegang tot Internetpalen + Wi-Fi op uw staanplaats
-  Verhuur ledikantjes en kinderstoelen (4€ per kit/nacht) 

(behalve in de Cottages Créoles en de Chalets Marquises)
- Verhuur van barbecues en koelkasten
- Toegang tot de Spa
- Aquabike les
- Tennisbaan verhuur - 

Do
cu

m
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l. 

So
us

 ré
se

rv
e 

d’
er

re
ur

s 
ty

po
gr

ap
hi

qu
es

.

Heerlĳ ke mediterrane warmte
in een oase van groen!
“Camping Le Brasilia, aangenaam rustig gelegen in een 
schitterend, botanisch aandoend park, is ontstaan dankzij 
de geweldige inzet van een hartelijke, oorspronkelijk uit de 
streek komende familie. Het is ook een prachtig avontuur 
dat al meer dan 50 jaar duurt… Le Brasilia, gedreven door 
een passie gebaseerd op creativiteit en hoogwaardige 
kwaliteit, strekt zich over maar liefst 15 hectare fraai uit, 
directe aan een mooi fi jn zandstrand.

Onze focus op detail, service en persoonlijke aandacht voor 
onze gasten blijft vandaag de dag - net als in het verleden 
- onze grote drijfveer en draagt aan bij het succes van uw 
verblijf.

Zoals gebruikelijk zullen alle diensten van Le Brasilia het 
hele seizoen geopend zijn van de eerste tot de laatste dag.   

We kijken nu al uit naar uw komst”

Roger Pla en zijn team

1 .  HET Z WEMBAD IS UIT SLUITEND VOORBEHOUDEN A AN C AMPINGG A STEN. 
Wij verzoeken u om de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften aan de ingang te respecteren.

Met het oog op hygiëne en veiligheid zijn zwembermuda’s verboden in en rond het waterpark. 
Het dragen van zwemkleding is vereist.

Voor baby’s en kleine kinderen zijn zwemluiers verplicht.

Wij verzoeken u tevens om geen ligstoelen te reserveren met behulp van badlakens. Badlakens 
gedeponeerd op onbezette ligstoelen worden door ons personeel verwijderd.

2. HONDEN ZIJN TOEGESTAAN, BEHALVE IN DE COTTAGE LES CRÉOLES EN IN DE VILLAS MARQUISES.
Ze zijn alleen toegestaan aan de lijn. Zelfs aangelijnd mogen zijn niet alleen op de camping 
verblijven in afwezigheid van hun eigenaren, die wetteli jk verantwoordelijk voor hen zijn 
(ID-tatoeage en geldige inenting tegen hondsdolheid verplicht). Maximaal 2 honden per 
staandplaats en 1 hond (of 2 kleine honden) per accommodatie.

Op de camping zijn honden uit categorie 1 verboden. In de voor algemeen gebruik bestemde 
delen en op de campingpaden moeten honden uit categorie 2 worden gemuilkorfd en aan 
de lijn worden gehouden door een meerderjarige.

3. TOEGANG TOT DE DISCOTHEEK IS UITSLUITEND VOORBEHOUDEN AAN CAMPINGKLANTEN. Om 
de discotheek te bezoeken, moeten klanten aan de ingang hun identiteitskaart laten zien.
Kinderen onder de 15 jaar worden niet toegelaten, ook niet indien vergezeld van hun ouders.

4. VANAF DE OPENING VAN DE CAMPING IS HET DRAGEN, van een speciale armband verplicht 
voor alle klanten. Deze zijn beschikbaar aan de receptie.

5. KLANTEN DIE OVERDAG GASTEN ONTVANGEN, zijn verplicht die aan te melden bij de receptie. 
(4€/pers voor meer dan 4 uur op de camping). Bezoekers hebben geen toegang tot het 
waterpark en mogen niet meedoen aan de diverse activiteiten. Na 20 uur zijn bezoekers niet 
toegestaan.

6. WIJ VERZOEKEN ONZE GASTEN om na 23 uur niet onnodig hard geluid te produceren en 
andermans nachtrust te respecteren.

Verkeer op de camping is verboden tussen middernacht en 07.00 uur s’ochtends (behalve  op 
zaterdag, dan mag er vanaf  06.00 uur  gereden wordens wegens de hoeveelheid vertrekken).

 Het is verboden om uw tent, caravan of camper na 23.00 uur op te zetten, vanaf deze tijd 
moet het rustig zijn op de camping.

In het belang van al onze klanten verzoeken wij u de volgende punten in acht te nemen:

UITTREKSEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENTPLATTEGROND
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KINDEREN
GRATIS

(jonger dan 7 jaar)
tot 06/07/19 

en vanaf 
31/08/19

ADAC

SUPER
2018

1. STAANPLAATSEN
Aankomst : van zaterdag 06/07/2019 tot zaterdag 31/08/2019: verhuur per volledige week van zaterdag 
12 uur tot zaterdag 12 uur, buiten deze periode : verhuur per dag.
Maximaal 6 personen per plaats, en maximaal 2 honden zijn toegestaan.
Indien u een plaats wilt reserveren, kunt u het reserveringsformulier invullen en ondertekend terugs-
turen met de aanbetaling Ter bevestiging van onze acceptatie ontvangt u een reserveringsbewijs waarop 
de data van uw verblijf en het type van plaats staan.

Betalingsvoorwaarden
De aanbetaling komt overeen met 25% van het totale bedrag en moet worden voldaan om een 
staanplaats te kunnen reserveren.

Uw verblijf dient 3 dagen voor uw vertrek van de camping betaald te worden.
De rekening zal opgesteld worden op basis van het aantal volledig gereserveerde dagen (plaatsprijs + 
toeslagen).
Er wordt geen rekening gehouden met een verlate aankomst of vervroegd vertrek ten opzichte van de 
data die in het contract staan, er kan geen terugbetaling worden aangevraagd.

2. ACCOMMODATIES
Aankomst/vertrekdagen naar keuze: Aankomst na 16 uur , vertrek voor 10 uur (1 week minimum tussen 
08/06/2019 en 05/10/2019; buiten deze periode : minimaal 2 nachten naar gelang onze beschikbaarheid).
Onze vakantieverblijven zijn slechts geschikt voor :
3 pers max.: vakantiehuizen 1 slaapkamer Caravaning en Brasilia Village
4 pers max.: vakantiehuizen 2 slaapkamers Brasilia Village en Pinède Village
5 pers max.: cottages 2 slaapkamers Sud, Okavango, Créoles, chalets Marquises
6 pers max.: cottages 3 slaapkamers Okavango en Créoles
en voor maximaal 1 hond (of 2 kleine honden) per accommodatie. Verboden in de cottages Créoles en 
chalets Marquises.
• Als de ruimtes niet schoon genoeg zijn achtergelaten, wordt een bedrag van 80 € ingehouden voor 
schoonmaakkosten
Het is niet mogelijk een tent op te zetten in de tuin van het vakantieverblijf. Indien u een accommodatie 
wilt reserveren, kunt u het reserveringsformulier invullen en ondertekend terugsturen met de aanbe-
taling.
Ter bevestiging van onze acceptatie ontvangt u een reserveringsbewijs waarop de data van uw verblijf 
en het type van accommodatie staan. 

Betalingsvoorwaarden
• De aanbetaling komt overeen met 25% van het totale bedrag en moet worden voldaan om een 
huuraccommodatie te kunnen reserveren
• Uw verblijf wordt gefactureerd voor het aantal gereserveerde dagen.

Uw verblijf dient 3 dagen voor uw vertrek van de camping betaald te worden.
• Er wordt geen rekening gehouden met een verlate aankomst of vervroegd vertrek ten opzichte van 
de data die in het contract staan, er kan geen terugbetaling worden aangevraagd.

3. WIJZIGINGEN VAN DE RESERVERING
• Wijzigingen van de reservering kunnen gebeuren zonder wijzigingskosten, op voorwaarde van 
beschikbaarheid. Bij wijziging van de reserveringsdatum, kunnen wij noch hetzelfde vakantieverblijf, 
noch de gewenste periode garanderen.
• Een wijziging in het aantal personen, tussen het moment van uw reservering en uw aankomst, moet 
voor aankomst aan de reserveringsdienst gemeld worden
• Bij verlate aankomst wordt uw reservering tot 3 dagen na de voorziene aankomstdatum gehandhaafd 
op voorwaarde dat de receptie schriftelijk van de vertraging op de hoogte is gesteld.
Bij het ontbreken van een bericht van uw kant met vermelding van een uitstel van uw aankomstdatum, 
is de staanplaats of accommodatie weer beschikbaar voor verhuur 24 uur na de in het contract vermelde 
aankomstdatum, en bijgevolg verliest u uw reservering.

4. ANNULERING
Annulering door toedoen van “Le Brasilia”
In geval van annulering door toedoen van Camping Brasilia, behalve in geval van overmacht, zal het 
verblijf volledig worden terugbetaald.
Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot de betaling van schadevergoedingen en rentes.

• Annulering door de kampeerder zonder annuleringsgarantie
De aanbetaling kan slechts worden terugbetaald indien de annulering ons 30 dagen voor de aankomst-
datum bereikt, het oorspronkelijke reserveringsbewijs bijgesloten. Wel worden er dan 30 € annule-
ringskosten ingehouden.

• Annulering door de kampeerder met annuleringsgarantie
De kosten van een annulering (reeds voldane aanbetaling) kunnen worden gedekt door de annule-
ringsgarantie van Brasilia, voor een bedrag van 15 € incl. BTW per verblijf voor een staanplaats en van 
3 € incl. BTW per nacht voor een huuraccommodatie.
Indien voor uw vertrek één van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt:
- ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden van een familielid,
- zwangerschapscomplicaties voor de 7e maand,
- aanzienlijke materiële schade aan uw eigendom waarbij uw aanwezigheid absoluut vereist is,
- economisch ontslag,
- annulering of wijziging van de vakantiedata door de werkgever
- ongeval of diefstal van uw voertuig en/of caravan op het traject naar de verblijfplaats,
Het reeds overgemaakte bedrag krijgt u terugbetaald in geval van een gebeurtenis tussen de reserve-
ringsdatum en de ingangsdatum van de reservering of gedurende uw verblijf na overlegging van een 
officieel bewijsstuk en op voorwaarde dat de receptie schriftelijk op de hoogte is gesteld.

5. De reservering is persoonlijk. Het is verboden onder te verhuren of de plaats aan een derde af te 
staan. Als meerdere gezinnen elkaar opvolgen en op dezelfde plaats komen te staan, is het verplicht 
een reservering per gezin te maken en een contract voor elk gezin in te vullen.

6. De personen moeten zich houden aan de bepalingen van het huisreglement, dat u bij aankomst zult 
ontvangen.

Het dragen van een identificatie-armband is verplicht voor alle klanten van le Brasilia

7. BEMIDDELING
In geval van een geschil, kunt u op de volgende wijze contact met ons opnemen: - verstuur een 
aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de beheerder van de camping. verstuur een kopie 
van deze brief aan de klantendienst via customerservice@yellohvillage.com of per post aan YELLOH! 
VILLAGE - BP 68 - 7 chemin du môle - 30220 AIGUES MORTES - FRANCE
Indien het antwoord niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u één maand na het verzenden van deze 
brieven/e-mails het geschil voorleggen aan het online geschillenplatform Centre de Médiation Medicys. 
U dient online een dossier op te sturen naar de volgende website: www.medicys.fr of per post naar: 
Medicys - 73 Boulevard de Clichy - F-75009 PARIS.

8.VIDEO CAMERA’S BEVEILIGEN DE CAMPING
9. INFORMATIE EN VRIJHEID
De informatie die u ons bij reservering verstrekt, wordt niet doorgegeven aan derden. Deze informatie 
wordt door uw Yelloh! Village en door de Yelloh! Village-groep als vertrouwelijk beschouwd. Deze 
gegevens dienen enkel voor intern gebruik door uw Yelloh! Village en de groep Yelloh! Village, om uw 
reservering correct te verwerken en is bedoeld voor betere communicatie en ons serviceaanbod, en 
om u gerichter en persoonlijker te informeren.
Conform aan de Franse wet ‘Informatica en Vrijheid’ van 6 januari 1978 beschikt u ten alle tijden over 
het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u beroep wenst 
te doen op dit wetsartikel, stuur dan uw verzoek per post naar uw Yelloh! Village onder vermelding van 
uw naam, voornaam en adres.

HUURVOORWAARDEN 2019

1   RECEPTIE
2   BAR CABARET
3   DISCOTHEEK
4   WATERPARK ‘L’ARCHIPEL’
5   PARKEERPLAATS
6   SANITAIRGEBOUWEN

SANITAIRE INSTALLATIES MET 
 BABYBADJES

7   KINDERSPEELTUIN 
8   WINKELCENTRUM
9   WASSERETTE
10   VAKANTIEHUIS, COTTAGES, CHALETS
11   CAMPERSTATION
12   LE CUBE
13   MULTI-SPORTVELD
14   SPEELZAAL
15   BEACH-VOLLEYBALVELD

16   RECREATIEGEBIED
17    TOEGANGSKANAAL TOT DE ZEE 

VOOR ELKE VORM VAN 
WATERSPORT

18   ASTERIX SPORTIF
19    BAR VAN HET ZWEMBAD 

‘KAZ KREOL’
20   TENNISVELD
21   IJSSALON 
22   VOETBALTERREIN
23   DOKTERSPOST
24   TERREIN VOOR HONDEN
25   AFVALPLAATS VOOR HUISVUIL
26   KINDER CLUB
27   FITNESSRUIMTE
28   ‘AGORA’-PLEIN
29   PAPILLON SPA
30   PADDLE EN KAYAK BASIS



SPECIALE AANBIEDINGEN
LANGDURIG VERBLIJF (1)

-10% VOOR MINIMALE VERBLIJFSDUUR
VAN 13/04 TOT  05/07/2019 EN VAN 31/08 TOT 05/10/2019 

(AANBIEDING ENKEL GELDIG MITS RESERVERING).
(1) Aanbiedingen niet te combineren onderworpen aan voorwaarden, afhankelijk van de beschikbaarheid.

 • ** minstens 7 nachten. 
• Toeslag voor elektriciteit 10 amp: 1,50€.
• Gast voor 1 dag: 4€.
• Extra auto: 5€. per nacht.
• Toeristenbelasting : 0.65€. per dag en per person van 18 jaar en ouder.
• Maximaal 6 personen per plaats.
• Hond : 6€/Nacht (maximaal 2 honden per staanplaats)

Basisprijs gewone weekends: tarieven voor 2 nachten, 
aankomst op vrijdag of zaterdag en vertrek op zondag of maandag.

 • * minstens 2 nachten / ** minstens 7 nachten..
• Gast voor 1 dag: 4€

•  Toeslag voor hond: 6€ per nacht (verboden in de cottages Créoles en Chalets Marquises) 
Maximal 1 hond (of 2 kleine honden) per accommodatie.

• Er bestaat een Cottage 5 pers. 2 kamers*** die toegankelijk is voor mindervaliden.
• Ankomst/vertrekdagen naar keuze afhankelijk van de periode en de beschikbaarheid.
• Toeristenbelasting : 0.65€ per dag en per person van 18 jaar en ouder.
• Extra auto: 5€ per nacht.
• Verhuur van ledikantjes en kinderstoelen (4€/kit/nacht) (gratis in de cottages Créoles en Chalets Marquises).
• Wij accepteren niet meer mensen dan het aantal waarvoor de gekozen logies bedoeld is.
• Al onze logies zijn niet-roken.
• PREMIUM: verhuur met lakens, handdoeken, wifi  en eindschoonmaak inbegrepen.

Wochenende vom…
(Paketpreis) 04/05

11/05, 
18/05 25/05

HEMELVAART
3 Nachten

30/05 tot 2/06
Vakantiehuisje Caravaning 2/3 pers. 1 kamer 103 97 103 222
Vakantiehuisje Brasilia 2/3 pers. 1 kamer 116 103 116 281
Vakantiehuisje Brasilia 4 pers. 2 kamers 120 105 120 289
Cottage Sud 5 pers. 2 kamers  met airco 144 135 144 307
Vakantiehuisje Pinède 4 pers.  2 kamers 
Cottage 5 pers. 2 kamers  met airco 162 157 162 318

Cottage Okavango 5 pers. 2 kamers  met airco 177 170 177 396
Cottage Okavango 6 pers. 3 kamers  met airco 192 178 192 437
Wijk Créoles
Cottage 5 pers. 2 kamers  met airco 220 200 220 477
Cottage 6 pers. 3 kamers  met airco 244 227 244 562
Wijk Marquises
Les Marquises 5pers. 2kamers 2Badk.  met airco 285 267 285 618

Van… tot...
(Prijs per nacht in euro)

13/04
25/05

*

25/05
08/06

*

08/06
22/06

*

22/06
29/06

*

29/06
06/07

*

06/07
27/07

**

27/07
17/08

**

17/08
24/08

**

24/08
31/08

**

31/08
07/09

*

07/09
14/09

*

14/09
05/10

*
Vrije aankomst- en vertrekdagen Aankomst- en vertrekdagen: zaterdag Vrije aank.- en vertrek.

Basisprijs  (2pers.) 24 28 37 45 55 63 64 63 51 33 28 24
Basisprijs  (2pers.) 200 tot 400m van het strand 25 33 41 51 62 68 69 68 54 37 32 25
Basisprijs  (2pers.) - dan 200m van het strand 26 35 43 53 64 70 71 70 57 39 34 26
Extra persoon van 7 jaar en ouder 7 7 7 7 7 9 9 9 9 7 7 7
Kind van 3 tot minder dan 7 jaar gratis gratis gratis gratis gratis 7 7 7 7 gratis gratis gratis
Kind jonger dan 3 jaar gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis

De kampeerplaatsen

Van… tot...
(Prijs per nacht in euro per accommodatie)

13/04
04/05

**

04/05
25/05

*

25/05
30/05

*

30/05
02/06

*

02/06
08/06

*

08/06
 15/06

**

15/06
 22/06

**

22/06
 29/06

**

29/06
 06/07

**

06/07
 27/07

**

27/07 
 17/08

**

17/08
 24/08

**

24/08
 31/08

**

31/08
07/09

**

07/09
 14/09

**

14/09
 05/10

**
Vrije aankomst- en vertrekdagen

Vakantiehuisje Caravaning 2/3 pers. 1 kamer 40 36 40 60 40 60 83 87 124 128 131 128 111 60 40 36
Vakantiehuisje Brasilia 2/3 pers. 1 kamer 48 38 48 76 48 76 89 92 149 155 158 155 127 76 48 43
Vakantiehuisje Brasilia 4 pers. 2 kamers 50 39 50 78 50 78 91 96 154 161 164 161 133 78 50 44
Cottage Sud 5 pers. 2 kamers  met airco 57 50 57 83 57 83 107 109 173 180 183 180 155 83 57 51
Vakantiehuisje Pinède 4 pers.  2 kamers 
Cottage 5 pers. 2 kamers  met airco 62 58 62 86 62 86 115 139 191 195 198 195 162 86 62 58

Cottage Okavango 5 pers. 2 kamers  met airco 68 63 68 107 68 107 125 143 201 215 219 215 178 107 68 64

Cottage Okavango 6 pers. 3 kamers  met airco 76 66 76 118 76 118 130 149 242 249 255 249 188 118 76 69
Wijk Créoles
Cottage 5 pers. 2 kamers  met airco 89 74 89 129 89 129 148 177 251 263 269 263 219 129 89 76
Cottage 6 pers. 3 kamers  met airco 97 84 97 152 97 152 161 192 290 305 311 305 240 152 97 87
Wijk Marquises
Les Marquises 5pers. 2kamers 2Badk.  met airco 112 99 112 167 112 167 176 207 305 320 327 320 255 167 112 105

De huuraccommodaties TARIEVEN WEKEN EN KORTE VERBLIJVEN (BEHALVE WEEKEND)

BASISPRIJS GEWONE WEEKENDS EN WEEKENDS MET FEESTDAG

Een tropische sfeer! 58 confortabele landhuisjes (cottages) door gras omringd, verscholen 
in een weelderige begroeïing. Een binnenhuisinterieur dat tot reizen uitnodigt, in een tot 
rust brengende omgeving. Voetgangerspad met privé parkeerplaats voor uwvoertuig.

27 COTTAGES MET 2 SLAAPKAMERS - 5 personen maximaal - 35 m2 met airconditioning  
1 slaapkamer met een groot bed van 160 cm, 1 slaapkamer met 1 bed van 80 cm en 
2 stapelbedden van 80 cm (dekens in de slaapkamers inbegrepen) een badkamer.

31 COTTAGES MET 3 SLAAPKAMERS - 6 personen maximaal - 40,50 m2 met airconditioning 
Van 28 tot 39: 1 slaapkamer met een groot bed van 160 cm, 1 slaapkamer met 2 naast elkaar 
staande bedden van 80 cm en 1 slaapkamer met 2 divanbedden van 80 cm (dekens in de 
slaapkamers inbegrepen),  .

Van 40 tot 58: 1 slaapkamer met een groot bed van 160 cm, 1 slaapkamer met 2 naast 
elkaar staande bedden van 80 cm en 1 slaapkamer met 2 divanbedden van 80 cm (dekens 
in de slaapkamers inbegrepen), 1 badkamer.

Gezamenlijke uitrusting: 1 eethoek met televisie, 1 compleet uitgerust kitchenette (al 
het nodige kookgerei, wasbak, koel/vrieskast, magnetron/grill-oven, ko�  ezetapparaat, 
vaatwasser, 4 kookplaten, broodrooster en kastjes) WC (2de wastafel is aanwezig in de 
Okavango met 3 slaapkamers), terras met tuinmeubels + grote strorieten parasol. 

Met deze 38 Creoolse cottages waait er een zwoele passaat door Le Brasilia. De architectuur 
is geïnspireerd op Creoolse huisjes, en met hun weelderige begroeiing nodigen deze 
cottages u uit voor een nieuwe reis in de tropen. Voetgangerstoegang met een eigen 
parkeerplaats voor uw voertuig. Lakens en handdoeken voorzien.

16 COTTAGES CRÉOLES MET 2 SLAAPKAMERS - 5 personen maximaal - 40m2 met airconditioning 
1 slaapkamer met een bed van 160 cm, 1 slaapkamers met 3 bedden van 80 cm, 
(dekens inbegrepen in de kamers).

22 COTTAGES CRÉOLES MET 3 SLAAPKAMERS Cottages met Wi-Fi en eindschoonmaak inbegrepen
6 personen maximaal - 40 m2 met airconditioning 
1 slaapkamer met een bed van 160 cm,1 slaapkamer met 2 naast elkaar staande bedden van 
80 cm en 1 slaapkamer met 2 divanbedden van 80 cm 
(dekens inbegrepen in de kamers).

Gezamenlijke uitrusting: 1 eethoek met televisie, 1 ingerichte keuken (van alle gemakken 
voorzien: aanrecht, koel/vrieskast, magnetron/grill-oven, ko�  ezetapparaat en Nespresso 
ko�  ezetapparaat, keramische kookplaten, vaatwasser, broodrooster, waterkoker), wc met 
wastafel, badkamer met douche en wastafel, haardroger, handdoekdroger, terras met 
tuinmeubelen + Creoolse overkapping, 
Babykit (hoge stoel en babybed), op reservering, inbegrepen.

5 personen maximaal - 44 m2 met 2 badkamers en airconditioning

Ontdek onze nieuwe droombestemming « Les îles marquises « twaalf authentische 
huuraccommodaties van hoge kwaliteit in een polynesische sfeer. twee grote slaapkamers 
met eigen badkamer en een groot halfbedekt terras, alles is hier bedoelt voor uw welzijn en 
een relaxt en comfortabel verblijf. voetgangerzone met eigen parkeerplaats voor uw auto. 
Lakens en handdoeken voorzien.

12 CHALETS MARQUISES 2 SLAAPKAMERS  met Wi-Fi en eindschoonmaak inbegrepen.
1 slaapkamer met een bed van 160 x 200 cm, 1 slaapkamer met 2 naast elkaar staande 
bedden van 90 x 200 cm (dekens inbegrepen), 2 badkamers met douche en wastafel, wc, 
haardroger, handdoekdroger. 1 eethoek met bedbank (eenpersoonsbed) en televisie, 
1 ingerichte keuken (van alle gemakken voorzien : aanrecht, koel/vrieskast, magnetron oven, 
oven, keramische kookplaten, vaatwasser, broodrooster, waterkoker, ko�  ezetapparaat en 
Nespresso ko�  ezetapparaat), Babykit (hoge stoel en babybed) op reservering, inbegrepen.
Terras met tuinmeubels.

LES MARQUISES

LES CRÉOLES

OKAVANGO

voor maximaal 2/3 personen - 30 m2

5 vakantiehuizen met 1 kamer.

KLEINE VILLA:
1 kamer met 1 groot bed 140 cm, (dekens aanwezig), 1 eethoek met bedbank 
(eenpersoonsbed), televisie.
1 ingerichte kitchenette (pannenset, gootsteen, koel/vrieskast, kookplaten, 
magnetron/grill-oven, ko�  ezetapparaat, broodrooster, kasten), badkamer met WC, 
douche en wastafel, terras met tuinmeubels.

voor maximaal 5 personen - 34 m2 met airconditioning

34 cottages van grote kwaliteit met terras, op grote staanplaatsen, afgezet met mooie 
hagen met airconditioning.

COTTAGE
1 kamer met 1 groot bed 160 cm, 1 kamer met 2 bedden 80 cm naast elkaar (dekens 
aanwezig in de kamers), 1 eethoek met bedbank (eenpersoonsbed) en televisie, 1 
ingerichte kitchenette (pannenset, gootsteen, koel/vrieskast, 4 kookplaten, magnetron/
grill-oven, ko�  ezetapparaat, broodrooster, kasten), WC, badkamer met douche en 
wastafel, half bedekt terras met tuinmeubels.

voor maximaal 4 personen - 32 m2

De 6 paviljoens die het dichtste bij zee liggen met 2 mooie terrassen en afgezette privé-
tuinen. Toegankelijk via een voetpad. Privéparkeerplaats voor uw voertuig.

KLEINE VILLA:
1 kamer met 1 groot bed 160 cm, 1 kamer met stapelbed 80 cm (dekens aanwezig in 
de kamers), 1 grote eethoek met bedbank (bed van 130 cm) en televisie, 1 ingerichte 
kitchenette (pannenset, gootsteen, koel/vrieskast, kookplaten, magnetron/grill-oven, 
ko�  ezetapparaat, broodrooster, kasten), badkamer met WC, douche en wastafel, 2 
terrassen met tuinmeubels.

24 vakantiehuis in het midden van een mooie begroeiing met verschillende 
Mediterraanse bomen en struiken. Privé-parkeerplaats voor uw voertuig.

12 VAKANTIEHUIZEN MET 1 KAMER - voor maximaal 3 personen - 30 m2

1 kamer met 1 groot bed 160 cm, (dekens aanwezig), 1 eethoek met bedbank 
(eenpersoonsbed), televisie.

12 VAKANTIEHUIZEN MET 2 KAMERS -voor maximaal 4 personen - 30 m2

1 kamer met 1 groot bed 140 cm, 1 kamer met stapelbed 60 cm (dekens aanwezig in de 
kamers), 1 eethoek met bedbank (bed van 130 cm), televisie..

Gezamenlijke uitrusting: 1 ingerichte kitchenette (pannenset, gootsteen, koel/vrieskast, 
kookplaten, magnetron/grill-oven, ko�  ezetapparaat, broodrooster, kasten), badkamer 
met WC, douche en wastafel, terras met tuinmeubels..

PINÈDE VILLAGE

SUD

BRASILIA VILLAGE

CARAVANING VILLAGE

 (2 KAMERS)

 (3 KAMERS)

Voor al onze huuraccommodaties, 
behalve in de cottages Créoles en in 
de chalets Marquises, dient u lakens 
en handdoeken mee te brengen.

 (1 KAMER)

 (2 KAMERS)

 (2 KAMERS)

 (3 KAMERS, 1 BADKAMER)  (3 KAMERS, 2 BADKAMERS)




