
Naturisten Excursie Reis naar Frankrijk  

 Reissom    €   865,00. 
• Unieke aanbieding inclusief half-pension; 

• Reissom is exclusief boekingskosten; 

• Excl. Reis- en Annulerings verzekering; 

• Maximum aantal deelnemers 20; 

• Vroegboekkorting: € 50,00 per boeking 
 (geldig tot 01 april 2020); 

• Tegen Meerprijs is een Mobilhome voor u alleen. 
Opstapplaatsen: 
In Nederland: Valkenburg (L) en Maastricht. 
In België: Wegrestaurant ’Aire Roeulx-Thieu’  
  aan de E 19 / E 42 richting Mons.  
   

**** Domaine ‘Le Colombier’   
Geheel verzorgde reis met de bus  

overnachting met Half Pension in een luxe Mobilhome 

www.naturistenbusreizen.nl 
� 00 31 6 3378 9318 

info@naturistenbusreizen.nl 
www.lecolombier-naturisme.com  

        

Naturistenbusreizen.nl is uw specialist voor excursiereizen naar Naturistenbestemmingen in Frankrijk. 
 

****Domaine ‘Le Colombier’ is gelegen in het zuiden van het departement ‘Vendée’, west Frankrijk op 
ongeveer 60km van de Atlantische Oceaan. Op ‘Le Colombier’ logeert u in een Mobilhome. 

 

Op 1 dag reizen, met onderweg de nodige pauzes, arriveert u in de late avond bij “Le Colombier’. 

Na het diner ontvangt u de sleutel van uw Mobilhome. Uw verblijf is op basis van HP (ontbijt en diner 

inbegrepen). Vertrek af Maastricht Centraal station op zondag 06 september 08:00u. 

Uw ontbijt en ‘s avonds het diner wordt u de hele week geserveerd in het restaurant. Schuif maar lekker 

aan! Op ‘Le Colombier’ logeert u in een Mobilhome, die voorzien is van een woonkamer met keukenblok, 

WC, douche en 2 slaapkamers. Net als in een hotel heeft u een eigen kamer. 
 

Begin september is het nog lekker vertoeven in de Vendée met temperaturen tussen 22 en 25 graden. 

Ideaal om te zonnen of de omgeving te verkennen. Er zijn op 5 dagen excursies gepland. Zo bezoekt 

u o.a. de bekende havenstad La Rochelle, een naaktstrand aan de Atlantische Oceaan, maakt u een 

huifkartocht, enz.  Kijk het volledige programma op onze website. 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.  Dan kunt u nog lekker nagenieten van een lekker wijntje op uw eigen terrasje of op 

het terras van het restaurant. 

 
‘Le Colombier’ biedt u meer dan een hotel: 
U mag gratis gebruik maken van o.a. het zwembad, de Jeu de boulesbaan, sauna, enz. 

Er is WiFi (niet gratis). U kunt uw labtop of tablet meenemen!  

Naturistenbusreizen.nl 

Zondag 06 september t/m maandag 14 september 2020: 


