
Waterpret voor iedereen, clubs op kindermaat, lokale activiteiten… Bij Pierre & 
Vacances is er voor ieder wat wils. In Frankrijk en in de rest van Europa, zetten 

je klanten hun koffer neer in één van de 200 residenties, vakantieparken of 
premium residenties gelegen in het hart van de mooiste gebieden. 
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Residenties Village

• in het hart van de mooiste 

bestemmingen

• instapklare appartementen

• voor alle smaken en voorkeuren

• waterparadijs

• kidsclub voor alle leeftijden

• alles binnen handbereik

Premium

• luxe interieur

• inbegrepen services

• wellness faciliteiten



CAP ESTEREL SAINT-RAPHAËL 
Cap Esterel

• Watersportcentrum met verwarmd 

overloopzwembad en golfslagbad.

• Animatie en meer dan 40 activiteiten 

voor iedereen, waaronder een spa en 

de prachtige golfbaan van Cap Estérel.

• Baby- en Kidsclubs voor kinderen van 3 

maanden tot 17 jaar (vanaf april).

Afstand vanuit Brussel: 1 146 km 

Dichtstbijzijnde luchthaven:  

NICE-CÔTE D’AZUR (75 km)

Village Cap Esterel 2975-3001, bd de la 

36e division du Texas 83700 Agay

BELLE DUNE Village
Belle Dune  |   ****

• Ecologisch vakantiepark tussen de zee, 

de duinen en de meren in de baai van 

de Somme.

• Groot verwarmd waterspeelpark en een 

18-holes golfbaan met Opus Golf Label.

• ‘La Maison des Petits’ beschikbaar voor 

gezinnen met baby’s. Kidsclubs voor 

kinderen van 3 tot 17 jaar (vanaf april).

Afstand vanuit Brussel: 250 km 

Dichtstbijzijnde luchthaven:  

LILLE (30 km)

Village Belle Dune Promenade du 

Marquenterre 80120 Fort-Mahon-Plage

LE ROURET EN ARDÈCHE
Le Rouret  |   ***

• Volop sensatiesporten in de prachtige 

natuuromgeving van de Ardèche.

• Een landschappelijk waterspeelpark, 

zwembaden, een tubing river etc.

• Baby- en Kidsclubs voor kinderen van 3 

maanden tot 17 jaar (vanaf april).

Afstand vanuit Brussel: 934 km 

Dichtstbijzijnde luchthavens:  

NÎMES (98 km) / LYON ST-EXUPÉRY (220 

km) AVIGNON (104 km)

Village Le Rouret en Ardèche 07120 

Grospierres

AVORIAZ 1800  
L’Amara  |   *****  

• Een luxe, hoogwaardige 5-sterren-

residentie met zeer ruime apparte-

menten.

• Een verwarmd zwembad en een 

Deep Nature® Spa in de residentie.

• Vertrek met de ski’s aan de voeten 

en pendeldienst van en naar de ESF 

voor de kleintjes.

Afstand vanuit Brussel: 866 km 

Dichtstbijzijnde luchthavens: LYON 

SAINT-EXUPÉRY (200 km) / GENÈVE 

COINTRIN (110 km) ANNECY (96 km)

Dichtsbijzijnde stations: GARE TGV 

THONON-LES-BAINS of DE CLUSES 

(45 km)

Avoriaz 1800  74110 Morzine
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ARC 1950
Arc 1950 Le Village  |   *****

• Uniek autovrij dorp in Europa met directe toegang tot de 

skipistes.

• 5-sterrenresidentie met ruime appartementen met een 

verfijnde inrichting.

• Heerlijke Deep Nature® Spa van Cinq Mondes en een 

verwarmd zwembad.

Afstand vanuit Brussel: 943 km 

Dichtstbijzijnde luchthavens: CHAMBÉRY (110 km) / LYON 

SAINT-EXUPÉRY (200 km) GENÈVE (200 km) / GRENOBLE 

SAINT-GEOIRS (201 km)

Dichtsbijzijnde station: GARE SNCF THALYS DE 

BOURG-SAINT-MAURICE (27 km)

Arc 1950 73700 Bourg-Saint-Maurice

RESIDENTIE LE THABOR
Valmeinier Galibier Thabor Alpen  |   ***

• Levendig gezinsresort in het hart van de Maurienne.

• Residentie grenzend aan de pistes om met de ski’s aan de 

voeten te kunnen vertrekken.

• Verwarmd openluchtzwembad met uitzicht op het Massif 

du Thabor.

Afstand vanuit Brussel: 917 km 

Dichtstbijzijnde luchthavens: CHAMBÉRY (120 km) / LYON 

SAINT-EXUPÉRY (210 km) GENÈVE (200 km) / GRENOBLE 

SAINT-GEOIRS (206 km)

Dichtsbijzijnde stations: GARE DE SAINT-MICHEL / VALLOIRE 

(17 km) of GARE DE CHAMBERY (90 km)

Le Thabor 73450 Valmeinier

Voor boekingen kan je steeds terecht bij één 
van onze partners en voortaan kan je ook 
gebruik maken van onze speciaal ontwikkelde 
B2B-tool voor reisagenten. Na je aanvraag 
tot samenwerking en registratie, worden je 
persoonlijke codes toegestuurd.

Binnenkort lanceren we samen met Travel360° 
een uitgebreide online training, waarin je alles 
verneemt over het zomer- en winteraanbod 
van Pierre & Vacances. Neem je deel aan 
de training en behoor je tot de top 5 beste 
verkopers van ons aanbod, dan maak je 
kans om een free stay te winnen! Hou onze 
communicatie in de gaten.

CONTACTGEGEVENS
Voor vragen zijn wij te bereiken via 

sales.support.be@groupepvcp.com of 

sofie.vancaester@groupepvcp.com


