
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1239  963€ 

voor een verblijf van 01 tot 08/07 

STANDARD STUDIO 4 PERS. 

PERS. 

RÉSIDENCE PREMIUM  

LES CALANQUES DES 

ISSAMBRES—CÔTE D’AZUR 

581€  415€ 

voor een verblijf van 01 tot 08/07 

STANDARD STUDIO 2 PERS. 

RÉSIDENCE BY COSY 

MAURITIUS 

788€  602€ 

voor een verblijf van 01 tot 08/07 

STANDARD STUDIO 4 PERS. 

VILLAGE BELLE DUNE  

BAIE DE SOMME 

Ontdek de 10 redenen om voor Pierre & Vacances te kiezen  

INFORMATIONS & RESERVATIONS CONTACTS PRESSE TOURISME - GROUPE PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS 

PIERRE & VACANCES VERKLAART HET ZOMERSEIZOEN 2017 VOOR GEOPEND 

Aanbod geldig voor verblijven van minstens 7 overnachtingen in dezelfde residentie, bij reservatie vóór 30 maart 2017, in een van de 

deelnemende residenties, voor een verblijf van 31/03/2017 tot en met 12/11/2017. Aanbod geldig voor een verblijf van minstens 3 

overnachtingen in Spanje (incl. Andorra). 

BOEKINGEN VOOR 30 MAART 

3 NIEUWE BESTEMMINGEN EN 19 NIEUWE RESIDENTIES IN HET BUITENLAND  

Naast Frankrijk, de Antillen, Spanje, de Canarische eilanden, de Balearen, Portugal, Italië, Kroatië en Mauritius is 

Pierre & Vacances nu ook te vinden in Griekenland, Montenegro en Madeira. De groep zet in 2017 zijn internationale 

ontwikkeling voort en opent maar liefst 19 nieuwe residenties. Zo komt de teller op meer dan 260 residenties en 16 

vakantiedorpen te staan, waarvan 130 in het buitenland. 

Wie vóór 30 maart boekt, krijgt van Pierre & Vacances bovendien uitzonderlijke tarieven voor vakanties vanaf één week, 

aan zee, in de bergen of op het platteland. 

TOT 50% KORTING OP DE 2DE WEEK 

VOOR ELK VERBLIJF VAN 2 WEKEN 

TOT 20% KORTING 

OP EEN VERBLIJF VAN EEN WEEK 

Origami PR – Lucia Sanchez – Fabienne Smets 

lucia@origami.be - fabienne@origami.be 

02/539 07 04  

mailto:lucia@origami.be
mailto:fabienne@origami.be


 

De 10 redenen om voor Pierre & Vacances te kiezen 

Op zoek naar de ideale 

gezinsvakantie, om samen leuke 

momenten te beleven en ook even 

met z’n tweetjes helemaal tot rust 

te komen? Dan is de ‘Formule 

Club’ de perfecte oplossing! 

Terwijl de kinderen zich met hun 

nieuwe vrienden uitleven in de club, 

kunnen ouders onbezorgd sporten 

of ontspannen. 
 

ZONDER ZORGEN 

DANKZIJ DE  

‘FORMULE CLUB’ 

In een aantal residenties ‘met 

animaties’ beleven ouders én 

kinderen samen de leukste 

momenten en spelletjes, onder 

het toeziend oog van een 

animator.  
 

RESIDENTIES 

MET ANIMATIES 08 

FAMILIE 

AANBOD 

VAKANTIES MET 

BABIES 

HET LOKALE 

ERFGOED 

VERKENNEN 

DE PREMIUM 

RESIDENTIES  

De residenties “aanbevolen 

voor baby’s” zijn precies op 

maat van de allerkleinsten. 

Ouders krijgen bij aankomst een 

tas boordevol knutselmateriaal, 

goed voor leuke, creatieve 

momenten op vakantie. Een 

verteller neemt de kleintjes mee 

naar een heuse droomwereld, 

compleet met een houten 

theaterdecor en illustratieborden, 

zoals het een ‘kamishibai’ (Japans 

verteltheater) betaamt. 
 

Pierre & Vacances koos 22 

residenties waar gasten 

terechtkunnen voor de 

meest originele 

uitstapideeën: excursies, 

pittoreske dorpjes, musea, 

evenementen, markten met 

streekproducten enz. 

Dankzij het gloednieuwe 

familieaanbod van 

Pierre & Vacances kunnen 

vakantiegangers nu 

aangrenzende 

appartementen reserveren, 

voor de hele familie of 

vriendenkring! Bovendien kan 

een verblijf dankzij dit aanbod 

tot wel 25 % goedkoper zijn. 

FLEXIBILITEIT 

Bij Pierre & Vacances kunnen 

gasten nu hun droomvakantie 

zelf samenstellen, door zelf de 

aankomst- en vertrekdata te 

kiezen. 
 

NIEUWE 

WEBSITE 

Pierre & Vacances stelt zijn 

nieuwe ‘responsive’ website 

voor. Voortaan kunnen 

vakantiegangers hun reizen 

via de mobiele telefoon, tablet 

en de computer boeken. 

 

NIEUW 

ALL-INFORMULES 

Pierre & Vacances lanceert zijn 

nieuwe all-informules: verblijf, 

vluchten, maaltijden en vervoer. 

Vakantiegangers kunnen voortaan 

zelf hun droomreis samenstellen 

via de website 

pierreetvacances.com.  

Martinique, Guadeloupe, Mauritius 

en Fuerteventura behoren tot de 

eerste all-inbestemmingen. In 

eerste instantie vertrekken 

vakantiegangers nog vanuit de 

Parijse luchthavens, maar ook 

vanuit Bordeaux, Lyon, Nice, 

Marseille en Toulouse.  

NIEUWE 

BESTEMMINGEN 
In 2017 verovert 

Pierre & Vacances Italië, 

Kroatië, Portugal, Andorra en 

Mauritius met 19 nieuwe 

residenties. Bovendien voegt de 

groep Griekenland, Montenegro 

en Madeira toe aan zijn 

uitgebreide lijst met 

vakantiebestemmingen. 

. 

Ruime, gezellige 

appartementen, diensten van 

topkwaliteit … Welkom in 

onze premiumresidenties. Kom 

helemaal tot rust in de 

wellnessruimten van Deep 

Nature® Spa of de centra voor 

thalassotherapie van Thalgo®. 
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