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8-daagse reis

Naturisten Excursie Reis naar Frankrijk
**** Centre de Vacances Creuse Nature’
Geheel verzorgde reis per luxe touringcar o.b.v.
overnachting met Half Pension in een luxe Mobilhome
Naturistenbusreizen.nl is uw specialist voor excursiereizen naar Naturistenbestemmingen in Frankrijk.
**** Centre de Vacances ‘Creuse Nature’ is gelegen bij het plaatsje Boussac, in de streek Limousin.
Vertrek af Maastricht-Centraal Station om ± 09:15u. Aankomst op ‘Creuse’ ± 20:15 uur.
De gezelligheid van ‘Creuse Nature’ lacht u bij aankomst op uw bestemming al toe.
U wordt op “Creuse’ verwelkomd met een heerlijk diner! Na het diner krijgt u de sleutel van uw mobilhome.
Elk mobilhome is voorzien van 2 slaapkamers, woonkamer, WC en douche.
Net als in een hotel heeft u een eigen kamer. WC, douche en woonkamer deelt u met een ander persoon.
Het ontbijt en diner (menu du jour) wordt dagelijks in het restaurant voor u verzorgd (inbegrepen).
Gedurende deze reis worden er op 4 dagen excursies georganiseerd. Zo bezoekt u op donderdag de
gezellige markt in Boussac. Op andere dagen maakt u een mooie tour in de omgeving en bezoekt u
bezienswaardigheden in de groene Limousin. De kosten van deze excursies zijn bij de reissom inbegrepen,
eventuele entreekosten en/of uitgaven van persoonlijke aard zijn voor eigen rekening. ’s Avonds bent u
vrij. Het (binnen)zwembad, de sauna en Jeu de boules baan staan gratis voor u ter beschikking. Of geniet
van een lekker wijntje op uw eigen terrasje. Neem gerust uw tablet of labtop mee. Er is gratis wifi.

‘Creuse Nature’ en onze touringcar zijn aangepast voor mensen met een lichamelijke beperking.
Naast ‘gewone’ reizigers is er plaats voor maximaal 2 personen met beperking.
Voor meer informatie hieromtrent kunt u het beste telefonisch contact opnemen  0031 6 2222 9091
of stuur een mail aan: info@naturistenbusreizen.nl.

Reissom
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€ 817,00.

Tot 01 maart 2022: Vroegboekkorting: 50
Unieke aanbieding
Reissom is exclusief boekingskosten
Excl. Reis- en Annulerings verzekering
Maximaal aantal deelnemers ± 20
Bij te weinig deelname wordt de reis uiterlijk
19 mei 2022 geannuleerd
Opstapplaatsen:
Maastricht, Valkenburg (L) en Roeulx-Thieu (B).
Indien van toepassing
Zorg– c.q. begeleidingstoeslag € 125,00
Toeslag voor rolstoel of scootmobiel € 50,00

€

