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Domein met terrassen, afgeraden voor personen met beperkte mobiliteit - Kilometerafstanden ter indicatie - De prijzen van de recreatieactiviteiten zijn onder voorbehoud en zijn ter plaatse te betalen.
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VILLAGE CLUB COLOMBIER *****
VERWELKOMT U SINDS 1963!

Wij danken de 1 300 000 vakantiegangers voor het vertrouwen dat ze ons de voorbije jaren gegeven hebben. Wij zullen ons doel ver-
derzetten: jullie steeds meer geluk, dromen en welzijn bieden tijdens jullie volgende vakantie bij ons.

Tussen Cannes en Saint-Tropez, op 4,5 km van de fijne zandstranden van de baai van Fréjus - Saint-Raphaël, ontdekt u een unieke omgeving. Res-
taurants, speeltuinen, sportvelden, fitness, schitterende avondoptredens en luxueuze huuraccommodaties voor uw volgende vakantie aan de Côte 
d’Azur.

Geluk voor iedereen! Een subtropisch zwemparadijs van 3600 m2 voor families en een schitterende Spa met Balneotherapie voor hen die ontspan-
ning en fitness zoeken. Sportieve of ontspannende vakantie, iedereen op zijn eigen tempo, of u nu van het activiteitenprogramma geniet, de regio 
ontdekt of heerlijk in de schaduw van de dennen- en palmbomen een siësta houdt. Met of zonder half pension, met of zonder financiële bijdrage 
voor een regelmatig bezoek aan de Spa of de Balneo: de keuze is volledig aan u.

In 2019, Domaine du Colombier is geopend van 6 april 2019 tot 22 september 2019.

U bent bij ons van harte welkom. Tot binnenkort!
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BESTEMMING HET ZUIDEN 
VAKANTIES VOL ONTDEKKINGEN ... UW VAKANTIEDORP IN DE ZON

TUSSEN LAND EN ZEE

Parel aan de Middellandse Zee, waar het van de lente tot de herfst aangenaam warm is en waar de Provençaalse dorpjes 
met hun vele markten met duizend en één geuren u met open armen verwelkomen. Kom genieten van de zon!

HET LANDSCHAP VAN DE VERDON

De grootste Canyon van Europa zal een onvergetelijke dagtrip zijn: de weg leidt langs kleine dorpjes zoals onder andere 
Moustiers Sainte-Marie, befaamd om zijn porselein. Op het meer van Sainte-Croix kunt u naar gelieven kanoën en kajakken 
voordat u gaat raften of hydrospeed beoefenen in de Gorges du Verdon. Een ander mooi uitstapje is de Abdij van Thoronet.

CHARME & AUTHENTICITEIT

Ontdekking van het achterland: hier komt de Provence samen met de Côte d’Azur en kunnen de fijnproevers hun smaak- 
papillen testen. Heerlijk geurende tijm, rozemarijn en lavendel begeleiden uw wandeltochten. Vergeet niet om een bezoek 
te brengen aan de parfumfabrieken in Grasse of aan het dorpje Vallauris dat bekend staat om zijn keramiek en snoepgoed 
... de Vallée du Loup, Saint-Paul de Vence (Fondation Maeght) en zoveel meer. Olijven en hun olie samen met een glas wijn 
uit de lokale wijngaarden geven extra smaak aan uw gerechten.

www.domaine-du-colombier.com

2



ONTDEK DE RIVIERA
PRACHT & PRAAL

De pracht en praal van Cannes, de Croisette en het Palais des 
Festivals vinden enkel hun gelijke in het schitterende Monaco. 
Luxe en schoonheid vieren hier hoogtij. Luxueuze hotels, jachten, 
boetiekjes, auto’s ... Alles is “glamour en glitter”, unieke parels aan 
de Côte d’Azur ...

www.domaine-du-colombier.com

ONTSPANNING & STRANDEN

Goudkleurige zandstranden, een helderblauwe zee, idyllische 
landschappen, de streling van de zon op uw huid: de Côte d’Azur 
is een stukje paradijs op aarde. Het Domaine du Colombier ligt 
op 4,5 km van de stranden van de baai van Fréjus-Saint-Raphaël. 
Hier kunt u alle watersporten beoefenen: zeilen, parasailen, 
diepzeeduiken, jetskiën, vissen ... Maar misschien wilt u liever 
luieren, al pootjebadend, aan het warme strand.

MYTHISCH ST-TROPEZ
EEN WERELDBEROEMD HAVENTJE

waar u zeker per boot heen moet gaan. U heeft hier een 
schitterend uitzicht op de kust van Les Issambres, Sainte-Maxime, 
Port- Grimaud, Cogolin ... Als u beslist om met de laatste boot terug 
te keren, dan zult u het plezier hebben om de verlichte kustlijn by 
night te bewonderen!
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U ZULT 
VOLOP

GENIETEN 
VAN DIT 

MOOIE PARK
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CLUB COLOMBIER
U ZULT VOLOP GENIETEN VAN DIT MOOIE PARK

DE COLOMBIER IS EEN BEWAAKT PRIVÉPARK VAN 10 HECTAREN

Een bewaakt privépark (bewakers en videobewaking) waarvan de straten ’s nachts verlicht zijn. De kwalitatief hoogstaande faciliteiten zijn 
voornamelijk afgestemd op de behoeftes van koppels en families. Dit park zal u betoveren door het scala aan exotische en mediterrane 
fauna en flora: honderdjarige olijfbomen, dennen- en palmbomen, schitterende roze oleanders, diverse bamboes, hibiscus ...

www.domaine-du-colombier.com

5



RECREATIERUIMTES ...

ZOWEL BIJ DE LAGUNE ALS BIJ DE BALNEOTHERAPIE

U kunt gratis gebruik maken van de volleybal- en basketbal- 
terreinen, de mini-tennisbaan, de jeu-de-boulesbanen, 
de tafeltennistafels, het mini-voetbalveld en de openlucht 
fitness- toestellen. Fantastische speeltuinen voor de 
kinderen: grote klimpiramide, springkasteel, avontuur en 
evenwichtsspelletjes ... Laat je verrassen!

Vanaf de opening tot de sluiting zijn onze diensten geopend: 
de Lagune, de Spa, de Balneotherapie, het restaurant 
en de supermarkt. Excursies om de regio te ontdekken, 
activiteiten en dinner shows worden georganiseerd. Uw 
kinderen maken vriendjes tijdens de diverse workshops 
zoals kralen rijgen, de waterspelletjes of het schatzoeken, 
terwijl de tieners een Wii-toernooi spelen. Er zijn eveneens 
talrijke andere activiteiten zoals aquagym in de ochtend, 
zumba en sporttoernooien waar wij u met veel plezier zullen 
ontvangen.

zijn er gediplomeerde badmeesters aanwezig die garant 
staan voor het respecteren van de basisregels op het gebied 
van hygiëne, veiligheid en algemeen respect. 

Tegen een financiële bijdrage bieden zij u zwemlessen voor 
zowel beginners als gevorderden aan. De toegang tot de 
Balneotherapie is tegen betaling en enkel voorbehouden 
aan volwassenen. 

Volgens de Franse wetgeving, voor hygiënische redenen, is 
het verboden om lange zwembroeken of surfshorts te dragen: 
enkel strakke zwembroeken uit badstof zijn toegestaan.

www.domaine-du-colombier.com

DE SPA

is een bron van rust, toegewijd aan volledige ontspanning 
van uw lichaam, een speciaal moment voor u.
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VOUS AIMEREZ 

PROFITER DE 
CE BEAU DOMAINE

 VAKANTIE
MET

DE FAMILIE
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KIDS CLUB
5/7 JAAR

EEN PARADIJS VOOR KINDEREN

U zult ze samen met hun nieuwe vriendjes, al lachend, van de 
Lagune naar de mini club zien rennen.

Ze leven zich onder uw toezicht uit in de fantastische speeltuinen. 
U zult genieten van het terrein dat speciaal voorzien is voor de 
allerkleinsten van 6 maanden tot 2 jaar, waar u uw kleintje helemaal 
ziet opgaan in het spel. Pitchoun, de lieve en altijd lachende 
mascotte van de Colombier, komt de kinderen regelmatig een 
bezoekje brengen in de club. De minidisco vinden de kinderen 
super leuk. Hier dansen ze voor de eerste maal zoals de “grote 
mensen”. 

Het animatieprogramma omvat veel diverse activiteiten: 
kookworkshop, fashion show, knutselen van een wigwam... Eén 
maal per week wordt er een vieruurtje georganiseerd en bereiden 
ze samen met de animatoren een optreden voor, speciaal voor 
jullie. Hun club heeft airconditioning en er is een groot schaduwrijk 
terras. Maar hun lievelingsactiviteit is natuurlijk zwemmen: ze 
beleven waterpret in de Lagune van ’s morgens tot ’s avonds.

PASEN OP DE COLOMBIER

De grote chocoladezoektocht... Een uitzonderlijk moment voor 
iedereen.

www.domaine-du-colombier.com
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JUNIOR CLUB
8/12 JAAR

WE WORDEN GROOT EN WE WILLEN HEEL VEEL DINGEN DOEN ...

Er is een geweldige speeltuin om acrobatische figuren te maken met een 
avonturenpar- cours en een enorme klimpiramide van touw: “Pap zullen we een 
wedstrijdje doen wie het eerste boven is?” 

De jongelui zijn kampioen op de Wii waarmee ze in de geklimatiseerde ruimte op 
het grote flatscreen kunnen spelen en toernooien kunnen houden! Maar ze houden 
ook van de balspelletjes, de schatzoektochten, de mini Olympische Spelen, de 
voetbaltoernooien en het poneyrijden ... 
Onvermoeibaar genieten ze van de waterglijbanen en van de rivier bij de Lagune 
terwijl ze plannen aan het maken zijn over hoe ze de avond met hun vrienden zullen 
doorbrengen: show of minidisco?

www.domaine-du-colombier.com
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TEENS CLUB
13/17 JAAR

HET IS VAKANTIE!
LEVE DE VRIENDEN EN VRIENDINNEN!

www.domaine-du-colombier.com

Ze houden van een barbecue, de keuken-workshop kent een ongeëvenaard succes!
Ze houden van muziek beluisteren en van spelen op de Wii! De tieners komen 
samen voor muzikale quizzen, waterspelletjes of de workshop DJ mix ...

Een speelzaal met videospelletjes, tafelvoetbal en biljart ligt vlakbij hun club.
Geweldig die minivoetbal-, volleybal- of basketbaltoernooien! Een Tienerruimte is 
speciaal voor hen ontworpen! Ze ontmoeten er elkaar dag en nacht, wanneer ze 
maar willen. Houten structuur met pergola, LED kleurverlichting, alles is speciaal 
voor hen bedacht, voor hun grootste plezier.
De Evenementenruimte ontvangt de tieners ‘s avonds in juli en augustus voor leuke 
thema-avonden. De ideale plaats waar ze zich kunnen uitleven!
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AND

RELAXATION
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 DE LAGUNE
3600 m2 PUUR GELUK!

www.domaine-du-colombier.com

AAN DE VOET VAN DE TERRASSEN VAN BAR/RESTAU-
RANT LE PANORAMIQUE

De geneugten van het heldere water ... glijbanen, een lange 
rivier met stroomversnelling, kinderbad, lagune en bubbel-
bad. Dit enorme “Atol” van 3600 m2, bestaande uit terrassen 
en verwarmd zoet water, is het grootste familieplezier. 

Onder- waterstranden, eilandjes om te ontspannen, 
bruggen over de rivier: onder de palmbomen geniet u de 
hele dag van de zon en van het helderblauwe water. Vanaf 
de zwembaden, de terrassen op verschillende niveaus en 
het ijssalon kunt u genieten van het uitzicht over de vlakte 
en de baai van Fréjus Saint-Raphaël. 

Glijbanen en waterspelletjes voor het ver- maak van groot 
en klein in een droomomgeving.

Aan de andere kant van het park, ligt, in alle rust, een 
balneo- therapie van 600 m2 verwarmd water. Deze is 
toegankelijk tegen een financiële bijdrage en is enkel 
voorbehouden aan volwassenen. Vergeet ook niet de mooie 
fijne zandstranden van de baai Fréjus-Saint-Raphaël, op 
slechts 4,5 km van ons vakantiepark.

Volgens de Franse wetgeving, voor hygiënische redenen, 
is het verboden om lange zwembroeken of surfshorts 
te dragen: enkel strakke zwembroeken uit badstof zijn 
toegestaan.
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 DE BALNEO
ONTSPANNING EN FITNESS

www.domaine-du-colombier.com

DE BALNEOTHERAPIE ONTVANGT DEGENEN DIE OP 
ZOEK ZIJN NAAR ONTSPANNING EN FITNESS

In een prachtig verwarmd zwembad van 30 bij 20 meter 
met een strakke vormgeving, stellen wij u voor om te 
genieten van verschillende workshops voor het lichaam, 
ontspannend in het verwarmde zoete water.

Meerdere waterjets, anatomische waterzitbanken, 
rugmasserend vierkant, voetgeisers, rechtopstaande 
spa, aquabike, aqua crosstrainer, aqua trekking, aqua 
trampoline, ruimte voor aquagym, drie zwembanen en 
een onderwaterstrand staan tot uw beschikking in onze 
Balneotherapie. 
Deze dynamische en soft workshops worden vervolledigd 
met lessen door bereidwillige coaches. Onder een 
mooi rieten dak zullen de sportievelingen de cardio-
fitnesstoestellen weten te waarderen.

Een groot solarium en twee verwarmde bubbelbaden 
bieden u een blik op het kristalheldere water.

Een volledig programma om terug in topvorm te komen, op 
uw eigen tempo! De ligbedden, met verstelbaar hoofd- en 
voeteneind, staan voor u klaar op de grote terrassen tussen 
de palmbomen. Dit privé complex, dat gereserveerd is voor 
volwassenen, omvat een oppervlakte van 1600 m2. Toegang 
is tegen financiële bijdrage. Onze Balneotherapie heeft 
geen medische functie.

Volgens de Franse wetgeving, voor hygiënische redenen, 
is het verboden om lange zwembroeken of surfshorts 
te dragen: enkel strakke zwembroeken uit badstof zijn 
toegestaan.
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DE SPA
 ONTSPANNING EN WELZIJN

 

www.domaine-du-colombier.com

DE VORMGEVING VAN HET SPACOMPLEX IS 
ALS EEN DROOM

De prachtige constructie aan de rand van de 
Balneotherapie bestaat uit meerdere cabines 
waaronder een duocabine, een Turks stoombad en een 
nagelbar.

Schoonheids- behandelingen of massages, u geniet 
van de diverse lichaams- en gezichtsbehan- delingen 
om volledig te ontspannen in de handen van onze 
gespecialiseerde masseuses en schoonheidsspecialistes. 
Zij ontwikkelen een ideaal programma naar uw wensen 
en uw huid- en lichaamstype. 
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www.domaine-du-colombier.com

Onze schoonheidsspecialistes beheersen alle 
technieken en schoonheidsbehandelingen (lichaam- 
en gezichtsverzor- gingen) voor elk huidtype. Z i j 
stellen u ook manicure, pedicure, epilatie ... voor.
 
De massages, bron van diepe ontspanning, zijn een 
welver- diend moment voor zowel man als vrouw: 
Californische, Ayur- vedische, Polynesische, hot stone, 
bamboe ... De geweldige uitvinding van Wellsystem©, 
de hydro-actieve massagetafel, laat u genieten van de 
ont- spannende en drainerende functies in combinatie 
met de deugden van ionen, collageen, aroma-, muziek- 
en chromotherapie. Onze Spa heeft geen medische 
functie.

VOEL U ALS HERBOREN GEDURENDE UW 
VERBLIJF IN HET SPACOMPLEX OP DOMAINE 
DU COLOMBIER.

Voor een volledige week of juist voor het weekend, 
de keuze is aan u! Gelieve uw verzorgingen bij uw 
aankomst te reserveren (verblijf van 7 dagen of meer). 
Voor een kort verblijf, gelieve deze op voorhand te 
reserveren. Onze kapster stelt u een nieuw kapsel, een 
nieuwe haarkleur of highlights voor, maar geeft ook 
specifieke haarverzorgingen. Ze verwelkomt u in haar 
salon of verplaatst zich naar uw cottage.
 

ONTDEK OOK ONZE SPECIALE 
AANBIEDINGEN OP ONZE WEBSITE!

15



 SPORT 
IN

OVERVLOED!
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BEWEGEN
HET IS AAN U SPORTVRIENDEN!

www.domaine-du-colombier.com

VIND UW EVENWICHT EN HARMONIE TERUG 
TIJDENS UW VERBLIJF OP DOMAINE DU 
COLOMBIER: GA LEKKER SPORTEN, GYM, 
AQUAGYM, FITNESS ...

Het is aan u sportvrienden! Een scala aan activiteiten 
staat voor u klaar: de openlucht fitnessruimte, de volley- 
en basketbalterreinen, de mini-tennisbaan en het mini-
voetbalveld wachten op u. Deze terreinen zijn ’s avonds 
verlicht, rackets en ballen staan gratis tot uw beschikking. 

Op de jeux-de-boulesbanen, onder de platanen, vinden de 
boulesspelers elkaar: u bent écht in de Provence!

 

WATERSPORTEN OP HET PARK OF AAN ZEE:
HET GROOTSTE GELUK

Ter plaatste worden er voor u in het subtropisch 
zwemparadijs gratis aquagym groepslessen georganiseerd. 
Initiatie duiken, zwemlessen en aqua coaching zijn tegen 
een financiële bijdrage. Tochtjes op zee, zeilen, jetskiën, 
diepzeeduiken, vissen, kanoën, parasailen, waterskiën ... 
Ons Toeristisch Infopunt biedt u een uitgebreid scala aan 
activiteiten.

Indien gewenst kunt u gaan raften of een tocht maken in de 
Gorges du Verdon, de diepste canyon van Europa. Wij staan 
u graag te woord bij het voorbereiden van uw dagexcursie 
naar het meer van Sainte-Croix met picknick, waterfietsen 
en de ontdekking van de dorpjes van het achterland waarbij 
een tocht door de canyon niet mag ontbreken: feeëriek!
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BY NIGHT
FEESTELIJKE VAKANTIES

www.domaine-du-colombier.com

Op de terrassen van de restau- rants “Le 
Panoramique” en “La Paillote” geniet u 
van dinner shows of muziekavonden 
met jazz-, blues- of pop-rock groepen. 

Georganiseerd door professionals of 
het animatieteam: Cabaretshows, 
One Man Shows, magieshows, 
thema- avonden, filmvoorstellingen ... 
Reserveringen aanbevolen.

Om uw avond voort te zetten, kunt 
u genieten van de geluidsdichte 
Evenementenruimte om te dansen op 
het ritme van de nieuwste zomerhits.

Langs de kust kunt u een wandeling 
maken op de avondmarkt en kunt u 
genieten van het vuurwerkfestival of 
van een cocktail op een terras ...
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 DROOM-
 AVONDEN! 
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ONZE DIENSTEN
UW COMFORT IS ONS DOEL

www.domaine-du-colombier.com

Supermarkt voor uw boodschappen ter plaatse: croissants, 
stokbrood, kranten en tijdschriften voor een ontspannende 
start van de dag. Hier vindt u streekproducten, al dan 
niet biologisch, groenten en fruit, huishoudartikelen, 
strandartikelen, spelletjes voor de kinderen ...

Restaurant, pizzeria, afhaalservice, het restaurant Le 
Panoramique is gelegen boven de Lagune. Hier zult u 
tijdens een borreltje van het uitzicht genieten en ’s avonds 
van dinner shows. 

Het restaurant La Paillote, tegenover de Balneotherapie, 
biedt u zonovergoten gerechten, zonder de heerlijke cocktails 
en ijsjes te vergeten waarvan u naast het kristalheldere water 
kunt genieten. 

Om u te verplaatsen binnen het domein, aarzel niet om onze 
elektrische golf- wagendienst te gebruiken die u van de 
ene naar de andere kant van het domein brengt.

Bij het Toeristisch Infopunt ter plaatse vindt u alle informatie 
over de omgeving, de activiteiten en ticketverkoop voor 
excursies per bus of boot. Een mede- werkster kan u 
helpen met het kiezen van een route om de omgeving, 
wijnkelders, oliemolens en kleine dorpjes van het achterland 
te ontdekken. Hier vindt u ook een kleine bibliotheek en 
DVD- theek.

Op het domein vindt u: postservice - wasserette - 
picknickplaatsen met barbecues vlakbij de speeltuinen - 
fietsverhuur - een groot flatscreen scherm voor belangrijke 

uitzendingen - nachtwaker.

Wij investeren in duurzame ontwikkeling, en hebben 
daarom een afvalplaats waar u met oog op de natuur afval 
kunt sorteren. Wij beschikken eveneens over elektrische 
voertuigen, warmtepompen om onze watercomplexen 
te verwarmen ... Wij gebruiken eco-labels voor onze 
onderhoudsproducten (schoonmaak, tuinonderhoud).
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VERBLIJF
HUURACCOMMODATIES MET ALLE COMFORT

www.domaine-du-colombier.com

Een nieuwe generatie, u zult versteld staan 
van deze luxueuze cottages. Verschillende 
types staan ter beschikking, met talrijke 
opties, aan u de keuze. Ze hebben 
kwaliteit gemeen en het comfort van 2 
of 3 slaapkamers, 1 of 2 badkamers, 1 of 2 
toiletten, al dan niet gescheiden, volledig 
uitge- ruste keuken, salon en voor de 
luxueuze cottages met of zonder Jacuzzi© 
op uw terras.

Bijna al onze cottages beschikken over 
een tweeper- soonsbed van 160 x 200 en 
muggenramen in de slaap- kamers. Het 
merendeel van onze cottages zijn nieuw of 
heel recent. De leeftijds- categorieën staan 
aangegeven naast de bloemen.

Buiten, op het betegelde of houten terras, 
beschikt iedere cottage over zijn eigen tuin- 
meubilair met tafel, stoelen en ligbedden.

De terrassen van de 4 bloemen en 
PREMIUM cot- tages zijn heel ruim en hier 
geniet u van “fashion” tuin- meubilair! U 
kunt een babykit, airconditioning, TV DVD 
en linnenpakketten tijdens uw re- servatie 
bestellen, als deze nog niet in de prijs van 
de cottage inbegrepen zijn. U hebt WIFI 
verbinding in uw cottage (€).

UW COMFORT EN UW PLEZIER 
BLIJVEN ONS HOOFDDOEL.
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VERBLIJF
PITCHES

www.domaine-du-colombier.com

Een paradijs voor natuurlief- hebbers die 
hier keuze genoeg hebben. Staanplaatsen, 
die onder palm- en naaldbomen liggen, zijn 
door kleine stenen muurtjes, bloemen- of 
groene hagen afgescheiden.

Er zijn 2 verschillende soorten staanplaatsen 
naargelang uw installatie. Uw wagen kunt 
u op of dichtbij uw staanplaats parkeren. 
De sanitairgebouwen, in de stijl van kleine 
Provençaalse huisjes, verwarmd in de lente 
en de herfst, zijn voorzien van een afvoer 
voor chemische toiletten en van warm en 
koud drinkbaar water. 

De ouders zullen aangenaam verrast 
zijn door de voorziene babyruimte en de 
haardrogers die gratis ter beschikking staan 
in de buurt van de cabines. Al de staan- 
plaatsen zijn voorzien van elek- triciteit 
en een waterpunt. WIFI verbinding op uw 
staanplaats (€).

 

Airconditioning als optie
Enkel op aanvraag bij uw reservering, afhankelijk van de beschikbaarheid
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LOGGIA ***

4/6 
personen

2
slaapkamers

32 m²
oppervlakte

7,5 m²
Geïntegreerd overdekt 
of half-overdekt terras

DE COTTAGES VOOR EEN LEVEN BINNEN/BUITEN

Leeftijd 5/10 jaar

www.domaine-du-colombier.com

PROVENCE ***

4 
personen

2
slaapkamers

26 m²
oppervlakte

12 m²
terras

PRAKTISCH EN COMFORTABEL!

Leeftijd 1/4 jaar

NEW PORT ***

4/6 
personen

2
slaapkamers

28 m²
oppervlakte

12 m²
terras

BESTE PRIJS/KWALITEITVERHOUDING

Leeftijd 5 jaar

Airconditioning als optie
Enkel op aanvraag bij uw reservering, afhankelijk van de beschikbaarheid

Airconditioning als optie
Enkel op aanvraag bij uw reservering, afhankelijk van de beschikbaarheid

Airconditioning als optie
Enkel op aanvraag bij uw reservering, afhankelijk van de beschikbaarheid
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PATIO ***

4/5 
personen

2
slaapkamers

34 m²
oppervlakte

10 m²
Geïntegreerd half-

overdekt terras

ONZE FAVORIET!

Leeftijd 5/10 jaar

www.domaine-du-colombier.com

MANHATTAN ***

4/5
personen

2
slaapkamers

29 m²
oppervlakte

12m²
half overdekt 

terras

MODEL 2016-2017 !

Leeftijd 2/3 jaar

MAJESTIC ****

4 
personen

2
slaapkamers

36m²
oppervlakte

18m²
terras

DE RUIMSTE EN MEEST COMFORTABELE

Leeftijd 5/8 jaar

Airconditioning // TV-DVD // Een XL douche voor nog meer comfort

Airconditioning // TV-DVD // 2 badkamers met douche

- Airconditioning
- Flat screen TV/satelliet/DVD
- Vaatwasser
- Wasmachine
- Amerikaanse koelkast met diepvriezer en ice-maker
- Dressing/ruimte voor babybed
- Onbeperkte toegang tot de Balneotheraphie (+18 jaar) 24



Airconditioning // TV-DVD // Een XL douche voor nog meer comfort

PRESTIGE ****

6 
personen

3
slaapkamers

35 tot 38 m²
oppervlakte

18 tot 21 m²
terras

VAKANTIEGELUK IN DE BUITENLUCHT

Leeftijd 5/10 jaar

www.domaine-du-colombier.com

ZEN ***

6 
personen

3
slaapkamers

32 m²
oppervlakte

15 m²
terras

GROOT EN KLEIN: IEDEREEN VINDT HET GEWELDIG!

Leeftijd 5 jaar

MUST ****

6 
personen

3
slaapkamers

36m²
oppervlakte

21m²
terras

EEN MUST VAN LUXUEUZE UITRUSTINGEN

Leeftijd 5/10 jaar

Airconditioning // TV-DVD

- Omkeerbare airconditioning
- Flat screen TV/satelliet/DVD
- Vaatwasser
- Lakens en handdoeken
- Onbeperkte toegang tot de Balneotheraphie (+18 jaar)

- 2 badkamers met douche
- Omkeerbare airconditioning
- Flat screen TV/satelliet/DVD
- Vaatwasser
- Lakens en handdoeken
- Onbeperkte toegang tot de Balneotheraphie (+18 jaar)24 25
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DUPLEX ****

6/8
personen

3
slaapkamers

36 m² (+7,3m²)
oppervlakte
 (+ mezzanine)

29 m²
terras

DE FAVORIET VAN GROTE FAMILIES

Leeftijd 7/10 jaar

- 2 badkamers
- Omkeerbare airconditioning
- Flat screen TV/satelliet/DVD
- Vaatwasser
- Voordeel Colombier: Individuele Jacuzzi op uw terras, plancha grill, 
Nespresso koffiemachine, MP3 docking station, 1 WIFI verbinding, haar-
droger, lakens en handdoeken, eindschoonmaak, onbeperkte toegang tot 
de Balneotherapie (+18 jaar).

HET AFRIKAANS DORP CASE KENYA ***
Leeftijd 7/10 jaar

OP VAKANTIE IN AFRIKA ... IN FRÉJUS!

4/6
personen

2
slaapkamers

32 m² 
oppervlakte

8 m²
geïntegreerd 

overdekt terras

Met hout bekleed en een rieten dak, dat is 
gegarandeerd genieten. Afrikaanse decoratie, 
uw “case” is heel kleurrijk.

- Airconditioning
- TV/DVD
- Onbeperkte toegang tot de Balneotheraphie (+18 jaar)
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LOL VILLAGE
FAMILY LOL ***

Leeftijd 5 jaar

DE GROOTSTE EN DE LUDIEKSTE VAN DE *** 

6
personen

3
slaapkamers

41 m² 
oppervlakte

9 m²
geïntegreerd 

overdekt terras 

CANCUN VILLAGE 
COTTAGE CANCUN PREMIUM

Leeftijd 2017

CREATIE VAN DE ONTWERPERS!

4
personen

2
slaapkamers

40 m² 
oppervlakte

34 m²
half overdekt 

terras

Het dorp voor grote gezinnen. U zult in deze 
cottage genieten van het overdekt terras en de 
retro decoratie van de jaren 70. Een vrolijke en 
ontspannen sfeer, vol charme.

Uitzonderlijke luxe voor deze cottage 
met een eigentijdse inrichting.

- 2 badkamers (douche) waarvan één met een Italiaanse douche
- 2x Omkeerbare airconditioning (woon- en 1 slaapkamer)
- 1 Flat screen TV/satelliet/DVD
- 1 Flat screen TV (slaapkamer)
- Vaatwasser
- Amerikaanse koelkast met diepvriezer en ice-maker

- Premium Service: Voetgangerswijk, 1 WIFI verbinding, lakens 
en handdoeken, eindschoonmaak en onbeperkte toegang tot de 
Balneotherapie (+18 jaar).

- Voordeel Colombier: Individuele Jacuzzi© op uw terras, plancha 
grill, Nespresso© koffiemachine, MP3 docking station en haardroger.

- Airconditioning
- TV/DVD
- Onbeperkte toegang tot de Balneotheraphie (+18 jaar)
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ROYAL MALIBU PREMIUM
Leeftijd 5/6 jaar

THE STAR VOOR GROTE FAMILIES

6
personen

3
slaapkamers

40 m² 
oppervlakte

30 m²
terras

U zult de Royal onthouden want hij biedt u 3 
slaapkamers met een minimalistische lounge 
aan en beschikt over dezelfde uitrustingen als 
de Loft.

www.domaine-du-colombier.com

DE MALIBU WIJK

LOFT MALIBU PREMIUM
Leeftijd 5/6 jaar

DE «ROLLS» ONDER DE COTTAGES 

4
personen

2
slaapkamers

40 m² 
oppervlakte

30 m²
terras 

U zult voor de Loft kiezen wanneer u op zoek bent 
naar een cottage met 2 slaapkamers en wanneer 
u voorkeur geeft aan een mooie grote leefruimte. 
Woonkamer met 2 sofa’s (1 slaapbank), grenzend aan 
een prachtige keuken met kookeiland.

- Omkeerbare airconditioning
- 1 Flat screen TV/satelliet/DVD 
- Vaatwasser
- Amerikaanse koelkast met diepvriezer en ice-maker
- 1 badkamer met natuurlijke lichtinval en Italiaanse douche

- Premium Service: Voetgangerswijk, 1 WIFI verbinding, lakens en handdoeken, eindschoonmaak en 
onbeperkte toegang tot de Balneotherapie (+18 jaar).

- Voordeel Colombier: Individuele Jacuzzi© op uw terras, plancha grill, Nespresso© koffiemachine, 
MP3 docking station en haardroger.

GEMEENSCHAPPELIJKE UITRUSTINGEN
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LOFT MALIBU PREMIUM
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VILLAGE LONG BEACH 

LONG BEACH PREMIUM
2019

BIENVENUE EN CALIFORNIE 

5
personen

2
slaapkamers

40 m² 
oppervlakte

33,60 m²
half overdekt 

terras

De nieuwste creatie van Yelloh! Het Long Beach-dorp in resort 
Domaine du Colombier voert u tijdens uw verblijf aan de Azurenkust 

mee naar het zonnige Californie

- 2 badkamers
- Omkeerbare airconditioning
- 1 Flat screen TV/satelliet/DVD
- 1 Flat screen TV (slaapkamer)
- Vaatwasser
- Koelkast met diepvriezer en waterdispenser

- Premium Service: Voetgangerswijk, 1 WIFI verbinding, lakens en handdoeken, eindschoonmaak 
en onbeperkte toegang tot de Balneotherapie (+18 jaar).

- Voordeel Colombier: Individuele Jacuzzi© op uw terras, plancha grill, Nespresso© koffiemachine, 
Bluetooth station en haardroger.
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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN YELLOH! VILLAGE 
DOMAINE DU COLOMBIER & ANNULERINGSVERZEKERING

www.domaine-du-colombier.com

RESERVERINGSVOORWAARDEN

• De reservering wordt slechts effectief na akkoord van 
het dorp, na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst 
van het naar behoren ingevulde en ondertekende reser-
veringscontract of na aanvaarding van de algemene ver-
koopsvoorwaarden bij de online reservering.
• De reserveringen zijn slechts bindend voor Yelloh! Village 
Domaine du Colombier indien het dorp ze heeft aanvaard 
en Yelloh! Village Domaine du Colombier is vrij om dit te 
doen of te weigeren in functie van de beschikbaarheid en, 
in het algemeen, in alle omstandigheden die de uitvoering 
van de gemaakte reservering kunnen verhinderen. Yelloh! 
Village Domaine du Colombier biedt gezinsverblijven aan, 
in de traditionele betekenis, en de accommodaties zijn hier-
voor speciaal ontworpen. Het dorp behoudt zich het recht 
voor iedere reservering te weigeren die in strijd is met dit 
principe of het probeert te omzeilen.
• De reservering van een kampeerplaats of een huuraccom-
modatie is strikt persoonlijk. Een reservering mag in geen 
geval worden onderverhuurd of overgelaten zonder voo-
rafgaandelijk akkoord van het dorp
• Minderjarigen moeten vergezeld zijn van hun ouders of 
wettelijke voogden.

Kampeerplaats
• De basisprijs omvat de kampeerplaats voor de tent, cara-
van of kampeerwagen voor 1 of 2 personen, de toegang tot 
het sanitair en de overige voorzieningen.
Huuraccommodatie
• De huuraccommodaties zijn volledig uitgerust. De basis-
prijs geldt voor 2 tot 8 personen afhankelijk van het accom-
modatietype.
• Yelloh! Village Domaine du Colombier behoudt zich het 
recht voor de toegang tot het dorp te weigeren aan groepen 
of gezinnen waarvan het aantal deelnemers de capaciteit van 
de gehuurde accommodatie overschrijdt.
Reserveringskosten
• Yelloh! Village Domaine du Colombier biedt de reservatie-
kosten aan op de huuraccommodaties en de staanplaatsen.

GROEPSBOEKING

• Ledere boeking van méér dan 4 accommodaties door 
dezelfde fysieke persoon of door verschillende fysieke 
personen, die elkaar kennen en zich tezamen verplaatsen 
met dezelfde motieven, op dezelfde verblijfsdata, wordt 
beschouwd als een groepsboeking.
• De voorgestelde accommodaties op de commerciële 
website van Yelloh! Village Domaine du Colombier zijn 
uitsluitend bestemd voor individuele klanten.
• Voor iedere aanvraag voor een groepsboeking, gelieve 
contact op te nemen met Yelloh! Village Domaine du 
Colombier via telefoon, e-mail of via onze rubriek ‘Ons 

Contacteren’. Het dorp behoudt zich het recht uw boeking-
saanvraag te bestuderen vóór de aanvaarding of de weige-
ring daarvan.

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING

• De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2018. Ze 
stemmen overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro, 
BTW inbegrepen.
• Het bedrag van de toeristenbelasting kan zonder voo-
rafgaand bericht gewijzigd worden door de gemeente.

BETALINGSVOORWAARDEN

•Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor de aanvang 
van het verblijf worden gemaakt, moet een aanbetaling van 
25 % van het totaalbedrag op het moment van de reserve-
ring aan het dorp worden voldaan. Het resterende bedrag 
dient ten laatste 30 dagen voor de aanvangsdatum van het 
verblijf aan het dorp te worden voldaan.
• Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor aanvang 
van het verblijf worden gemaakt, dient het volledige bedrag 
op het moment van de reservering aan het dorp te worden 
voldaan.

UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

• Conform artikel L.121-19 van het Franse consumentenre-
cht, stelt Yelloh! Village Domaine du Colombier zijn klanten 
ervan in kennis dat de verkoop van accommodatiediensten, 
die op een vastgestelde datum of volgens een bepaalde pe-
riodiciteit worden geleverd, niet onderhevig is aan de bepa-
ling inzake de herroepingstermijn van 14 dagen.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN

1. Wijziging van uw reservering
De klant kan schriftelijk (per post of e-mail) bij de camping 
om een wijziging betreffende zijn verblijf (data, type accom-
modatie), op basis van beschikbaarheid en mogelijkheden. 
Uitstel naar het volgende seizoen wordt niet geaccepteerd. 
Bij afwezigheid van wijziging dient de klant zich te houden 
aan de oorspronkelijke reserveringsvoor- waarden of kan 
hij het verblijf annuleren volgens de voorwaarden van de 
annuleringsverzekering.
•Elk verzoek tot verlenging van de verblijfsduur zal op basis 
van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven wor-
den gehonoreerd.
• Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur wordt 
beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderhe-
vig aan de voorwaarden inzake annuleringen en vroegtijdig 
afbreken van het verblijf.
2. Ongebruikte nachten
Ieder onderbroken of ingekort verblijf (late aankomst, vroe-

gtijdig vertrek) door eigen toedoen kan geen aanleiding ge-
ven tot een terugbetaling.
3. Annulering door toedoen van Yelloh! Village Domaine 
du Colombier
In geval van annulering door toedoen van het dorp, behalve 
in geval van overmacht, zal het verblijf volledig worden 
terugbetaald. Deze annulering kan echter geen aanleiding 
geven tot de betaling van schadevergoedingen en interesten.
4. Annulering uit hoofde van de klant
De annuleringskosten kunnen gedekt worden door de an-
nuleringsgaranties die door het dorp aangeboden worden. 
Zonder intekening op de garantie of de annuleringsverzeke-
ring kan u geen aanspraak maken op terugbetaling.

JE VERBLIJF

1. Aankomst
• Aankomst- en vertrekdagen: gelieve u tot de tarieventabel 
te wenden.
• Huuraccommodaties: op de aankomstdag bent je vanaf 
17u00 welkom in het Yelloh! Village Domaine du Colom-
bier. Bij de overhandiging van de sleutels van uw accommo-
datie wordt u een waarborg gevraagd (credit card of cash).
2. Tijdens uw verblijf
Het is aan de klant om zich te verzekeren: de kampeerder 
is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn persoonlijke 
voorwerpen (fietsen, enz.). Het dorp wijst elke verantwoor-
delijkheid af voor elk incident dat onder de burgerlijke aans-
prakelijkheid van de kampeerder valt. Alle klanten moeten 
zich schikken naar de bepalingen van het huishoudelijke 
reglement. Iedere huurder is verantwoordelijk voor de pro-
blemen en schade veroorzaakt door de personen die samen 
met hem verblijven of hem bezoeken.
3. Vertrek
• Huuraccommodaties: op de vertrekdag die staat aange-
geven in het contract dient u de huuraccommodatie voor 
10u ’s ochtends te verlaten. De accommodatie dient in per-
fecte staat te worden achtergelaten. De inventaris wordt ge-
controleerd en elk gebroken of beschadigd voorwerp wordt 
in rekening gebracht, alsook eventuele reparaties indien 
deze nodig blijken. De waarborg zal je worden teruggegeven 
op het einde van het verblijf met vermindering van de wee-
rhouden schadevergoedingen, op basis van facturen, voor 
de eventuele schade die werd vastgesteld bij het opmaken 
van de inventaris. De weerhouding van de waarborg sluit 
een bijkomende schadevergoeding niet uit indien de kosten 
hoger zouden liggen dan het bedrag van de waarborg.
• Huuraccommodaties: indien de accommodatie niet werd 
schoongemaakt voor uw vertrek, wordt u een basistarief 
voor schoonmaak aangerekend van minstens 85¤ incl. be-
lasting.
• Voor ieder laattijdig vertrek kan u een extra dag worden 
aangerekend ter waarde van de geldende nachtprijs.
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 € 15 incl.taksen per verblijf
voor de kampeerplaats van 1 tot 30 

dagen

 € 3incl. taksen per nacht
voor de huuraccommodatie
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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN YELLOH! VILLAGE 
DOMAINE DU COLOMBIER & ANNULERINGSVERZEKERING

HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegestaan in Yelloh! Village Domaine du 
Colombier (behalve honden van de 1e en 2e categorie) mits 
betaling van een vergoeding bij de reservering. Als ze zijn 
toegelaten, moeten ze permanent worden aangelijnd. Ze 
zijn verboden rond het zwembad, in de winkels met voe-
dingsmiddelen en in de gebouwen. Het vaccinatieboekje 
van honden en katten moet in orde zijn.

PORTRETRECHT (RECHT OP AFBEELDING)

U verleent toestemming aan Yelloh! Village Domaine du 
Colombier en de keten Yelloh! Village, evenals aan elke an-
dere persoon die in plaats van Yelloh! Village Domaine du 
Colombier en Yelloh! Village optreedt, om u te fotograferen, 
op te nemen of filmen tijdens uw verblijf bij Yelloh! Village 
Domaine du Colombier en om genoemde beelden, geluid-
sopnamen, video’s en opnames naar eigen goeddunken 
via welk middel of medium (grafisch, digitaal, optisch en/
of elektronisch) dan ook te gebruiken (in het bijzonder op 
de websites of internetpagina’s van Yelloh! Village Domaine 
du Colombier en Yelloh! Village – waaronder Facebook - 
in presentatie- en promotiematerialen van Yelloh! Village 
Domaine du Colombier en Yelloh! Village en in reisgidsen 
of toeristische gidsen). Deze toestemming geldt zowel voor 
uzelf als voor enige andere persoon die zich in uw gezelschap 
bevindt. De toestemming heeft als enige doel reclame-uitin-
gen en media-activiteiten van Yelloh! Village Domaine du 
Colombier en de Yelloh! Village keten mogelijk te maken en 
zal op geen enkele wijze afbreuk doen aan uw goede naam. 
Deze toestemming wordt belangeloos verleend, in om het 
even welk land en voor de duur van 5 jaar.

GESCHIL

Klanten betreffende de non-conformiteit van de dienst-
verlening ten opzichte van de contractuele verplichtingen 
dienen per post of e-mail te worden ingediend bij de be-
heerder van Yelloh! Village Domaine du Colombier.

BEMIDDELING

In geval van een geschil met een van de vestigingen van 
onze groep, kun je op de volgende wijze contact met ons 
opnemen:
•verstuur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging 
aan de beheerder van Yelloh! Village Domaine du 
Colombier : Domaine du Colombier - 1052, Rue des 
Combattants en Afrique du Nord 83600 FRÉJUS - 
FRANCE
•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 geschillenplat-
form Centre de Médiation Medicys. U dient online een dos-
sier op te sturen naar de volgende website: www.medicys.
fr of per post naar: Medicys – 73 Boulevard de Clichy – 
F-75009 PARIS.

AANSPRAKELIJKHEID VAN YELLOH! VILLAGE DO-
MAINE DU COLOMBIER

De klant erkent uitdrukkelijk dat Yelloh! Village Domaine 
du Colombier niet aansprakelijk kan worden gesteld voor 
de communicatie door zijn partners of door derden van 
foutieve informatie vermeld in de brochure of op de website 
van Yelloh! Village Domaine du Colombier of van Yelloh! 
Village betreffende de sites, en in het bijzonder de foto’s, de 
kenmerken, de activiteiten, de animatie, de diensten en de 
openingsdata.
Alle foto’s en teksten in de brochure of op de website van 
Yelloh! Village Domaine du Colombier of van Yelloh! Vil-
lage zijn niet contractueel. Ze hebben enkel een indicatief 
karakter. Het kan gebeuren dat bepaalde activiteiten of ins-
tallaties door Yelloh! Village Domaine du Colombier wor-
den aangeboden en worden vermeld in de beschrijving in 
de brochure of op de internetsite, worden geannuleerd, met 
name omwille van klimatologische redenen of in geval van 
overmacht zoals bepaald door de Franse rechtbanken.

INFORMATIE EN VRIJHEID

De informatie die u ons verstrekt bij uw reservering wordt 
niet doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt door 
Yelloh! Village Domaine du Colombier en de keten Yel-
loh! Village als vertrouwelijk beschouwd en wordt enkel 
gebruikt door de interne diensten van Yelloh! Village Do-
maine du Colombier en Yelloh! Village voor de verwerking 
van uw reservering en om de communicatie en het aanbod 
van diensten voorbehouden voor de klanten van Yelloh! Vil-
lage Domaine du Colombier en Yelloh! Village te personali-
seren in functie van uw belangstelling.
Conform de wet op informatie en vrijheid van 6 janua-
ri 1978 beschikt u over het recht tot toegang, correctie en 
aanvechting van de jou betreffende persoonlijke gegevens. 
Het volstaat een aanvraag in te dienen op volgend adres, met 
vermelding van uw naam, voornaam en adres: 
Domaine du Colombier,
1052 rue des Combattants en AFN, F – 83600 Fréjus - 
FRANCE

Yelloh! Village, BP 68, F - 30220 Aigues-Mortes - FRANCE
SIRET-NR. : 432 366 839 00038
Ingeschreven in het register van touroperators onder het 
nummer: IM030110015.
..................................................

ALGEMENE VOORWAARDEN CONTRACT YELLOH 
VILLAGE

Gelieve de Algemene Voorwaarden van het contract te 
raadplegen: Contract N° 303996

• of deze per mail vragen aan:
info@clubcolombier.com
• of deze op onze website downloaden:
www.domaine-du-colombier.com



PRIJZEN 2019
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Speciale 
aanbiedingen

Early booking (2)

-10% voor elke reservering gemaakt vóór 
31/12/2018 voor verblijven van de opening 
tot 05/07 en van 31/08 tot de sluiting

Lang verblijf (2)

-10% voor elk verblijf van minimaal  
10 nachten van de opening tot 05/07 en van 
31/08 tot de sluiting (aanbieding geldig voor 
kampeerplaatsen en huuraccommodaties, 
alleen bij reservering)

(1)  op basis van beschikbaarheid
(2)  aanbiedingen onder voorwaarden en 

niet geldig in combinatie met andere 
aanbiedingen, op basis van beschikbaarheid

Toeslagen

0,66e TOERISTENBELASTING (2018)
/nacht en /persoon boven de 18 jaar

5e EXTRA VOERTUIG/nacht

6e HUISDIER/nacht toegestaan 
 in huuraccommodaties (behalve 
cottages California en Cancun) 
en op kampeerplaatsen

85e BASISPRIJS EINDSCHOONMAAK 
(optie)

30e VOORKEURSSTAANPLAATS (1)

 Basisprijs /verblijf en /staanplaats 
(kampeerplaatsen 
en huuraccommodaties, alleen bij 
reservering)

1/2 PENSION (1)  (hele seizoen geldig)
25e/dag /persoon van 12 jaar en ouder
17e/dag /kind van 4 tot 12 jaar 
7e/dag /kind van 2 tot 4 jaar

12e AIRCONDITIONING (1) /nacht 
in optie voor de cottages Provence, 
Loggia en New Port

Geen reserveringskosten
* minstens 2 nachten 
** minstens 7 nachten

Pluspunt

Gratis toegang balneo
Onbeperkte toegang tot de balneo-ruimte (pers. 
van + dan 18 jaar) voor elk verblijf in een cottage 
Majestic, Case Kenya, Habana, California, Family 
LOL, Prestige, Must, Cancun, Loft Malibu en Royal 
Malibu 

Weekend van...
(Prijs vanaf) 06/04 13/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 15/06 22/06 07/09 14/09 21/09

PASEN
Speciaal tarief 
2 nachten van 
20 tot 22 april

HEMELVAART
Speciaal tarief  
3 nachten van 

30 mei tot 2 juni

PINKSTEREN
Speciaal tarief 
2 nachten van 
 8 tot 10 juni

Cottage Provence 4pers. 2kamers 1badk 170 173 176 170 135 105 135 178 197 213 186 157 176 263 192
Cottage Loggia 4/6pers. 2kamers 1badk 
Cottage NewPort 4/6pers. 2kamers 1badk 

176 178 181 176 167 165 167 184 203 224 197 176 181 278 203

Cottage Manhattan 4/5pers. 2kamers 1badk  met airco 224 227 230 224 216 213 216 240 257 243 216 194 230 352 257
Cottage Zen 6pers. 3kamers 1badk  met airco 238 240 243 238 230 227 230 254 270 257 230 208 243 370 270
Cottage Patio 4/5pers. 2kamers 2badk.  met airco 251 254 257 251 243 240 243 281 297 297 257 240 257 396 289
Cottage Majestic 4pers. 2kamers 1badk  met airco 267 270 273 267 259 257 259 308 327 338 267 262 273 440 321
Cottage Prestige 6pers. 3kamers 1badk  met airco 297 300 302 297 289 286 289 338 370 365 302 294 302 477 348
Cottage Must 6pers. 3kamers 2badk.  met airco 321 324 327 321 313 311 313 365 394 392 324 316 327 514 375
Cottage Duplew 6/8pers. 3kamers + mezzanine 2badk.  en jacuzzi 561 564 567 561 552 549 552 597 647 609 555 537 567 759 615
Wijk Africain

Cottage Case Kenya 4/6pers. 2kamers 1badk  met airco 251 254 257 251 243 240 243 281 297 297 257 240 257 396 289

Wijk LOL
Cottage Family LOL 6pers. 3kamers 1badk  met airco 262 265 267 262 254 251 254 302 320 321 262 257 267 426 311

Wijk Malibu Premium
Cottage Loft Malibu 4pers. 2kamers 1badk  met airco en jacuzzi 501 504 507 501 492 489 492 537 567 519 489 477 507 685 555
Cottage Royal Malibu 6pers. 3kamers 1badk  met airco en jacuzzi 561 564 567 561 552 549 552 597 647 609 555 537 567 759 615
Wijk Cancun Premium
Cottage Cancun 4pers. 2kamers 2badk.  met airco en jacuzzi 531 534 537 531 522 519 522 567 617 585 525 507 537 722 585
Wijk Long Beach Premium
Cottage Long Beach 5pers. 2kamers 2badk.  met airco en jacuzzi 561 564 567 561 552 549 552 597 647 609 555 537 567 759 615

Basisprijs gewone weekends: tarieven voor 1 of 2 nachten, aankomst op vrijdag of zaterdag en vertrek op zondag of maandag

Domaine du Colombier Open van 06/04 tot 22/09/2019

Van... tot...
(Prijs vanaf, per nacht in euro per accommodatie)

06/04
12/04

*

13/04
27/04

*

28/04
04/05

*

05/05
10/05

*

11/05
24/05

*

25/05
28/05

*

29/05
01/06

*

02/06
06/06

*

07/06
09/06

*

10/06
21/06

*

22/06
28/06

*

29/06
05/07

*

06/07
12/07

**

13/07
19/07

**

20/07
26/07

**

27/07
02/08

**

03/08
17/08

**

18/08
24/08

**

25/08
31/08

**

01/09
07/09

*

08/09
14/09

*

15/09
22/09

*
Vrije aankomst- en vertrekdagen

Cottage Provence 4pers. 2kamers 1badk 63 65 63 61 39 61 71 59 71 66 80 122 151 160 165 179 182 171 119 79 69 58
Cottage Loggia 4/6pers. 2kamers 1badk 
Cottage NewPort 4/6pers. 2kamers 1badk 

65 67 65 63 61 63 75 61 75 68 82 127 160 175 185 209 212 193 125 83 73 65

Cottage Manhattan 4/5pers. 2kamers 1badk  met airco 83 85 83 81 79 81 95 79 95 89 101 156 194 210 220 234 237 206 135 90 80 72
Cottage Zen 6pers. 3kamers 1badk  met airco 88 90 88 86 84 86 100 84 100 94 106 161 199 215 225 239 242 211 140 95 85 77
Cottage Patio 4/5pers. 2kamers 2badk.  met airco 93 95 93 91 89 91 107 89 107 104 116 171 210 225 239 254 257 231 149 110 95 89
Cottage Majestic 4pers. 2kamers 1badk  met airco 99 101 99 97 95 97 119 95 119 114 128 194 242 258 269 297 297 265 175 125 99 97
Cottage Prestige 6pers. 3kamers 1badk  met airco 110 112 110 108 106 108 129 106 129 125 149 220 267 279 293 317 320 284 185 135 112 109
Cottage Must 6pers. 3kamers 2badk.  met airco 119 121 119 117 115 117 139 117 139 135 157 234 277 289 303 327 330 294 195 145 120 117
Cottage Duplew 6/8pers. 3kamers + mezzanine 2badk.  en jacuzzi 187 189 187 185 183 185 205 183 205 199 232 320 379 402 412 435 438 425 325 203 185 179
Wijk Africain
Cottage Case Kenya 4/6pers. 2kamers 1badk  met airco 93 95 93 91 89 91 107 89 107 104 116 171 210 225 239 254 257 231 149 110 95 89
Wijk LOL
Cottage Family LOL 6pers. 3kamers 1badk  met airco 97 99 97 95 93 95 115 93 115 112 125 189 239 254 265 288 291 262 171 119 97 95
Wijk Malibu Premium
Cottage Loft Malibu 4pers. 2kamers 1badk  met airco en jacuzzi 167 169 167 165 163 165 185 163 185 179 199 285 345 369 379 392 395 383 295 173 163 159
Cottage Royal Malibu 6pers. 3kamers 1badk  met airco en jacuzzi 187 189 187 185 183 185 205 183 205 199 232 320 379 402 412 435 438 425 325 203 185 179
Wijk Cancun Premium
Cottage Cancun 4pers. 2kamers 2badk.  met airco en jacuzzi 177 179 177 175 173 175 195 173 195 189 222 303 362 382 395 424 426 415 315 195 175 169
Wijk Long Beach Premium
Cottage Long Beach 5pers. 2kamers 2badk.  met airco en jacuzzi 187 189 187 185 183 185 205 183 205 199 232 320 379 402 412 435 438 425 325 203 185 179

Van... tot...
(Prijs vanaf, per nacht in euro) 

06/04
10/05

11/05
24/05

25/05
28/05

29/05
01/06

02/06
06/06

07/06
28/06

29/06
05/07

06/07
12/07

13/07
19/07

20/07
26/07

27/07
02/08

03/08
17/08

18/08
24/08

25/08
31/08

01/09
07/09

08/09
22/09

Vrije aankomst- en vertrekdagen

Basisprijs  (2pers.) 25 18 25 30 25 30 39 51 53 59 65 67 55 41 32 20
Basisprijs  (2pers.) 28 21 28 33 28 33 42 56 58 64 70 72 60 46 35 23
Extra persoon van 7 jaar en ouder 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 7 7
Kind van 3 tot minder dan 7 jaar gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis 7 7 7 7 7 7 7 gratis gratis
Kind jonger dan 3 jaar gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis

BASISPRIJS GEWONE WEEKENDS EN WEEKENDS MET FEESTDAG
-10%

-10%

DE KAMPEERPLAATSEN

DE HUURACCOMMODATIES TARIEVEN WEKEN EN KORTE VERBLIJVEN (BEHALVE WEEKEND)

www.domaine-du-colombier.com



SERVICE PREMIUM 

www.domaine-du-colombier.com

Premium Service:
Quartier piétonnier, 1 connexion WIFI, 

draps et serviettes, ménage fin de séjour, 
accès illimité à la Balnéothérapie (+18 ans).

Voordeel Colombier: 
Individuele Jacuzzi© op uw terras, plancha grill, 

Nespresso© koffiemachine, MP3 docking station 
en haardroger.

TOESLAGEN

- Extra voertuig (**).............................................€ 5/nacht 

- Huisdier...................................................................€ 6/nacht 

- Koelkast-vriezerhuur (*)..............................€ 7/nacht

- Barbecue huur (*)............................................€ 5/nacht               
   minimum 3 nachten

- TVhuur (*)...............................................................€ 6/nacht

- Airconditioning (1) (*)...................................€ 12/nacht

- Eindschoonmaak (*)...................................€ 85/nacht

- Babykit/nacht  (hoge stoel, bed) (*)

    voor cottage *** ................................................................€ 4/nacht
   voor cottage **** et premium.................................Inbegrepen

- Verkoop wegwerplakens...............................€ 8/bed

- Verhuurvanstoffenlakens (*)......................€ 12/bed

- Opgemaaktbedbijaankomst (*).............€ 10/bed

- Verhuur handdoeken (*)
(1 kleine & grote handdoek/pers. + 1 badmat/cottage)............€ 6/kit

- Bezoeker
   + 3 jaar...........................................................€ 10/dag/pers.   
    - 3 jaar...............................................................................Gratis

Bezoekerstoegelatenopaanvraagenonder voorbehoud 
van goedkeuring.

(*) : op aanvraag bij uw reservering, afhankelijk van de beschikbaarheid. 
(**) : 1 voertuig is inbegrepen in de prijs, de extra voertuigen zijn betalend en moeten op de parking (videobewaking) aan de ingang van het domein geparkeerd worden.

ONTDEKKINGSFORFAIT 
WELLNESS € 89

   1 gelaatsverzorging 
+ 1 modelagebehandeling 
+ 1 toegang tot de Balneo

FORFAIT EVASION € 290
3 modelagebehandelingen, 
1 gelaatsverzorging,
1 lichaamsverzorging en 5x 
toegang tot de Balneo

-10% LANG VERBLIJF(**)

-10% voor ieder verblijf van 
minstens 10 nachten, van 
de opening tot 06/07 en van 
01/09 tot de sluiting voor een 
kampeerplaats en huurac-
commodatie.
(Aanbieding enkel geldig mits reser-
vering).
(**) aanbiedingen niet te combineren, 
onderworpen aan voorwaarden en 
afhankelijk van de beschikbaarheid.

EARLY BOOKING(**)

-10% voor elke reservering 
gemaakt voor 31/12/2018 voor 
verblijven van de opening 
tot 05/07 en van 31/08 tot de 
sluiting

(**) aanbiedingen niet te com-
bineren, onderworpen aan 
voorwaarden en afhankelijk van 
de beschikbaarheid.

AANBIEDING 
1 ⁄ 2 PENSION(*)

Continentaal ontbijt
+ Middagmaal of avondmaal
(voorgerecht, hoofdgerecht, kaas 
of dessert)

Volwassene ouder dan 12 jaar € 25 
Kind van 4 tot -12 jaar € 17 
Kind van 2 tot -4 jaar € 7
(*) afhankelijk van de beschikbaarheid
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TARIEVEN SPA EN BALNEOTHERAPIE

www.domaine-du-colombier.com

Dynamische workshops (aquabike, aqua crosstrainer, aqua 
trekking, aquagym ruimte, aqua paddle, aqua trampoline, 
zwembanen) en soft workshops (verschillende hydrojets, 
anatomi- sche waterzitbanken, rugmasserend vierkant, 
voetgeisers, rechtops- taande spa, 2 Jacuzzis©, onderwa-
terstrand) vormen ons Balneo-aanbod, vervolledigd met 
lessen door bereidwillige coaches. Op de stranden, onder de 
palmbomen of rieten parasols staan zonnebedden met vers-
telbaar hoofd- en voeteinde tot uw beschikking. Gelegen op 
een bamboe strand, tegenonder de Balneo, ligt onze prach-
tige geklimatiseerde Spa. 

Deze bestaat uit verschillende cabines waaronder een duo 
cabine, hammam, een theesalon en een hydro-actieve mas-
sagetafel. Men ontvangt u in een sfeer gericht op dromen en 
verre reizen om te ontsnappen naar een magisch welzijn. 2 
verzorgings- en productlijnen worden voor- gesteld. Thalgo, 
leider in thalassotherapie, biedt een echte marine expertise 
om aan al uw wensen te voldoen. 

U profiteert van gezichtsbehandelingen voor mannen en 
vrouwen, specifieke lichaamsverzorgingen (peeling, mas-
sages). Biologisch of niet, de duizenden geuren en kleu-
ren van onze verzorgingen brengen u tot een weldoende 
ontspanning. Oxygen, verzorgingen eigen aan onze Spa, 
nodigt u uit om wereldmassages en oriëntaalse rituelen te 
ontdekken. De producten van La Sultane de Saba werden 
gekozen voor hun betoverende en magische geuren. U zal 
de verschillende natuurlijke aroma’s ontdekken, afkomstig 
van bloemen en planten. Aan u de keuze voor uw massage.

De prijslijst van de verzorgingen 
kan gedownload worden op

www.domaine-du-colombier.com

TOEGANGSVOORWAARDEN VOOR DE BALNEO 
VAN DOMAINE DU COLOMBIER

Installatie toegankelijk tegen financiële bijdrage, enkel voor 
volwassenen. Per uur verrekend, meer of minder dan een 
uur wordt alsnog als een volledig uur aangerekend. De toe-
gang tot de Balneo omvat geen lessen. Het is aangeraden 
om de lessen te reserveren. Het dragen van zwemshorts is 
verboden: enkel zwembroeken zijn toegestaan.

TOEGANGSVOORWAARDEN VOOR DE SPA 
VAN DOMAINE DU COLOMBIER

De toegang tot de Spa is tegen financiële bijdrage. Gelieve 
uw verzorgingen bij uw aankomst te reserveren (verblijf van 
7 dagen of meer). Voor een kort verblijf, gelieve deze op voo-
rhand te reserveren.

Onze Balneo en Spa hebben geen medische functie. Gelieve 
zwangerschap, allergische reacties en alle cardiologische of 
dermatologische problemen te melden.

Laagseizoen
Van maandag tot vrijdag: €12/journée 
Weekends en brugweekends: €15/journée 
Toegang 2u: €9 - Kaart 10u: €40

Middenseizoen & hoogseizoen
€19/dag
Forfait 3 dagen: €45 - Forfait 6 dagen: €90
Toegang 2u: €9 - Kaart 10u: €40

DE TOEGANG TOT 
DE BALNEO

OMVAT GEEN LESSEN

€ 7/LES

PAKKET 5 LESSEN: € 32 

PAKKET 10 LESSEN = 9 BETALEN: € 63 

PRIVÉLES : € 30/UUR

PAKKET 10 LESSEN = 9 BETALEN: € 270

PACKAGE 
PER PERSOON 
LAAGSEIZOEN

2 DAGEN: €28

2X TOEGANG VAN 2U + 2 LESSEN

3 DAGEN: €42

3X TOEGANG VAN 2U + 3 LESSEN

www.domaine-du-colombier.com
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www.domaine-du-colombier.com

VINDT U ONS DOMEIN LEUK EN BENT U OVERTUIGD 
VAN HAAR MOGELIJKHEDEN? 

WILT U RESERVEREN?

Een rechtstreekse reservering op Domaine du Colombier is een belangrijk voordeel in de voorbereiding van uw vakantie.

Er zijn 2 opties voor u:

-Boek online via onze website 
www.domaine-du-colombier.com
Veilige betaling met uw credit card op de website van onze bank.

-Reserveer via het schriftelijk huurcontract, terug te sturen met de post. 

Gelieve in dit geval volgend huurcontract in te vullen.
Wij danken u dat u Domaine du Colombier voor uw volgende vakan- tie aan de Côte d’Azur gekozen heeft.

Met vriendelijke groeten
Dienst Reserveringen
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Départementale 4 I 1052, rue des Combattants en Afrique du Nord I 83600 Fréjus - France 
GPS Coordinaten: 43°26,45’N - 6°43,37’E 

Tel.: +33 (0)4 94 51 56 01 I Fax: +33 (0)4 94 51 55 57 
www.domaine-du-colombier.com 

Reserveren aanbevolen


