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REIS NAAR DE MOOISTE BESTEMMINGEN IN FRANKRIJK EN ONTDEK WAT 
BELAMBRA CLUBS VOOR U IN PETTO HEEFT! 

 
 

Ook deze zomer valt er weer veel nieuws te ontdekken ! 
Zalig onderuit met je voeten in het water of actief eropuit voor een fikse bergwandeling. Als 

vakantieganger beleef je bij Belambra Clubs tal van unieke en onvergetelijke ervaringen en dat op de 
mooiste plekjes van Frankrijk. Ontdek de vernieuwde en meer uitgebreide clubs, met je gezin of met 

vrienden, en laat je verrassen en bekoren door de charmes van Frankrijk.  
Het wordt een boeiende vakantie met koffers vol prachtige herinneringen achteraf.  

 
De Côte d’Azur… een stralende bestemming ! 
Belambra Clubs nodigt alle natuurliefhebbers uit voor een heerlijke Mediterrane vakantie in een 
adembenemend decor met paradijselijke stranden, palmbomen en ruige rotsen. Een ware 
droomvakantie aan de Franse Rivièra ! 
 

 
 

De « Riviera Beach Club » een nieuw Paradijs op het schiereiland Giens 
De Club Selection* Riviera Beach Club, in een prachtige omgeving, onderging deze zomer een fikse 
uitbreiding ! 100 moderne en comfortabele kamers in een mediterrane tuin van 12,5 hectare wachten op 
u. De Club pakt ook uit met 600 meter extra wit zandstrand, voor het eiland van Porquerolles,  op één van 
de mooiste kuststroken van de Franse Rivièra. Ook de leefruimten werden helemaal heringericht om 
maximaal comfort te bieden. 
Na een tochtje door de prachtige omgeving van de Azurenkust kunnen gasten zich ontspannen in het 
gloednieuwe en verwarmde binnenzwembad of kunnen ze genieten van een hammam sessie, sauna of 
ontspannende massage in het nieuwe Bela’Spa center. Naast talrijke mogelijkheden om te relaxen heeft 



deze Club nog veel meer in petto : sportieve activiteiten, animatie, heerlijke degustaties of een uitstapje. 
Voor elk wat wils ! Ontdek snel  wat deze « Riviera Beach Club » te bieden heeft. 
 
De « Lou Pigno » Club in Pradet, in het groene hart van de Var :  
Belambra Clubs stak deze Club in Pradet in een heel nieuw kleedje om nog meer comfort te bieden aan 
jong en oud. Beleef de ultieme Sélection* sensatie en geniet van een goedgevuld animatieprogramma 
voor kinderen en sportievelingen. Laat je verwennen in onze nieuwe en moderne faciliteiten (bar, 
restaurant, spa…) en in onze extra kamers met airconditioning. 
In de « Lou Pigno » Club, in het hart van de Var, valt zoveel te beleven : uitstapjes naar de eilanden van 
Porquerolles en Port Cros, pootje baden in de turquoise kreekjes van Cassis, rondslenteren op de 
Provençaalse marktjes en langs de wijnroute van de Var. De club is ideaal gelegen om kennis te maken 
met deze fantastische streek en om volop van uw vakantie te genieten ! 
 

 
 
Voel je vrij en vol energie in de Provence ! 
Neem even pauze en leef op het ritme van de natuur. Belambra Clubs onthult het geheime recept van 
een deugddoende vakantie in het groene hart van de Provence. 
 
De Club « Le Verdon » in Montpezat-en Provence is de ideale uitvalsbasis voor een ontspannende 
vakantie 
Gelegen aan de voet van de heuvel, kan je in dit uitgestrekt domein genieten van een rustige en groene 
omgeving. Het zicht op het regionale natuurpark is fantastisch, zeker van aan het 400m2 grote verwarmde 
zwembad. Deze zomer kan je in het volledig nieuwe restaurant met terras smullen van heerlijk 
gevarieerde buffetten. Ook de nieuwe VIP kamers met airconditioning, in de typisch sfeer van de 
Provence, bieden extra veel comfort. Naast het activiteitenprogramma kunnen onze gasten ook nog op 
ontdekkingsreis gaan langs de vele Provençaalse dorpjes en de geurige lavendelvelden van Riez. Met een 
watersportcentrum op wandelafstand kunnen sportievelingen zich wagen aan kano- en kajakvaarten. 
Deze bestemming garandeert u vele adembenemende landschappen.  
 

 
 
Al eens gedacht aan een zomervakantie in de bergen ? 
Zuurstof tanken en « all-in » activiteiten. 
 
Sommigen brengen de dag het liefst van al door op hun strandlaken, anderen hebben het graag wat 
sportiever en trekken de wandelschoenen aan om te gaan hiken in de Franse bergen en daarbij wat extra 



zuurstof op te slaan. Verken de bergen met het gezin, te voet of te paard, met de tokkelbaan, de 
mountainbike of zelfs met de rodelbaan. Met Belambra Clubs kan je ook in de zomer volop genieten van 
de bergen. 

 
 
INCLUSIEF 
Voor alle wandelingen en het zomerskiën zijn de liften inbegrepen tijdens uw verblijf, evenals een hele 
reeks andere activiteiten** zoals : zwemmen, tennis, zwemmen in natuurwater, wandelen, 
mountainbike, kajak, sporttornooien. 
 

 
 

NIEUW : « Hotel du Golf » voor uw vakantie in de bergen van Les Arc 1800 
Belambra Clubs stelt voor : « Hotel du Golf », een nieuwe Club Sélection* in het hart van Les Arcs. De club 
telt 246 kamers, meerdere restaurants en een wellness center. Met de multi-recreatie kaart, inbegrepen 
tijdens uw verblijf, hebt u toegang tot een uitgebreid aanbod aan activiteiten en kan u gebruik maken van 
de liften tijdens uw wandelingen en trektochten. De kamers en leefruimten zijn modern en comfortabel 
ingericht, opgefleurd met warme kleuren en levendige tinten. En niet te vergeten, een buitenzwembad 
om optimaal van te genieten in het zomerseizoen, en dat in een prachtig kader ! Gelegen op de bergflank 
biedt de Club een geweldig uitzicht op de pieken van de Mont Blanc. Een uniek decor !  
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TOP5 
REDENEN OM OP WEG TE GAAN MET BELAMBRA CLUBS 
1. De mooiste plekjes van Frankrijk : aan zee, op het platteland of in de bergen 
2. Aantrekkelijke accommodatie en een heerlijk gevarieerde keuken 
3. Kinderclubs voor kinderen tussen 3 maand en 17 jaar 
4. Animatie en sportactiviteiten voor beginners of gevorderden 
5. Behulpzaam personeel om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken 
 
Over Belambra Clubs :  
Belambra Clubs is de nummer 1 van vakantieclubs in Frankrijk met meer dan 50 clubs op de mooiste 
plekjes van Frankrijk. 
De garantie voor een geslaagde vakantie :  
• A la carte : vol pension, half pension of enkel verblijf 
• Léo Clubs : kinderen vanaf 3 maanden tot 17 jaar worden begeleid door professionele teams, van een 
uurtje tot een volledige dag 
• Animatie voor jong en oud, overdag en ‘s avonds 
• Restaurant met een ruim aanbod voor elke leeftijdsgroep 
• Sportprogramma aangepast aan elke voorkeur en niveau 
 
* Wat is een Club Sélection ? Een Club Sélection is de ultieme Belambra Clubs ervaring :  Kinderclubs, 
uitgebreide keuze in onze heerlijke restaurants, groot aanbod aan animatie en festiviteiten verzekerd. 
** Activiteiten naargelang de clubs 
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