Naturistenbusreizen.nl
Dinsdag 07 t/m zaterdag 18 september 2021

12-daagse reis

Naturisten Excursie Reis naar Frankrijk
**** Domaine ‘Laborde’
Geheel verzorgde reis o.b.v. overnachting
met Half Pension in een luxe chalet
Naturistenbusreizen.nl is uw specialist voor excursiereizen naar Naturistenbestemmingen in Frankrijk.
**** ‘Domaine Laborde’ is gelegen bij het plaatsje Paulhiac, op de grens van het
département Dordogne en het département Lot et Garonne in de Périgord ten zuid-westen van het land.
Op ‘Laborde’ logeert u in een luxe chalet (zie foto).
In september zijn de temperaturen in de Périgord echt nog zomers.
Ideaal om volop te genieten van het Domaine en de gezellige dorpjes in de omgeving.
Op Domaine Laborde verblijft u in een houten chalet. Elk chalet is voorzien van 2 slaapkamers, woonkamer,
keukenblok, WC en douche. Net als in een hotel heeft u natuurlijk een eigen kamer.
Het ontbijt en diner wordt dagelijks voor u in het restaurant verzorgd (inbegrepen).
Gedurende de reis worden er op 5 dagen excursies in de omgeving gemaakt. Zo bezoekt u op
zondagmorgen de markt in Saint Cypriën. Een bezoek aan de plaatsjes Monsempron Libos, Villenreal en
Le Buisson-de-Cadouin behoren eveneens tot de mogelijkheden. Daarnaast is het mogelijk met een kano de
Dordogne rivier op te gaan. De kosten van deze excursies zijn bij de reissom inbegrepen, eventuele
entreekosten en/of uitgaven van persoonlijke aard zijn voor eigen rekening.
Wilt u een dag niet mee op excursie? Geen probleem. Domaine Laborde heeft een campingwinkel.
Daar kunt u een krantje kopen, maar ook vers brood, wijn, enz. ’s Avonds bent u vrij.
Het (binnen)zwembad en de Jeu-de-boules-baan staan gratis voor u ter beschikking.
Vertrek af Maastricht Centraal station op dinsdag 07 september om ± 09:15u. Aankomst woensdagmiddag.
Tijdens de heen– en terugweg overnacht en ontbijt u in een hotel in Vierzon en/of Orléans. In de avonduren
heeft u de gelegenheid de stad te bezoeken en aldaar te dineren (overnachting+ontbijt is inbegrepen).
Bij hotelkamer voor 1 persoon is een toeslag van toepassing. Terugkomst in Maastricht omstreeks 19:30u.

Reissom
•
•
•
•
•
www.naturistenbusreizen.nl
 06 3378 9318
info@naturistenbusreizen.nl
www.domainelaborde.com

•

€ 1159,00.

Unieke aanbieding
Reissom is exclusief boekingskosten
Excl. Reis- en Annulerings verzekering
Maximum aantal deelnemers ± 20
Bij te weinig deelname wordt de reis uiterlijk
19 juli 2021 geannuleerd
Opstapplaatsen:
Maastricht, Valkenburg (L) en Thieu (B) E 19/E 42).

•
•

Vroegboekkorting € 50 (geldig tot 10 april 2021)
Bij een deelname tot 8 personen of minder wordt de reis
uitgevoerd per minibus.

