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#happyclubs
#happypools #happyshows

#happysports

#happywelcome
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Le camping en mode happy ! ing
happ#

Happying Attitude
Wij van Cybele vacances bieden u een 
nieuwe visie op kamperen: 
 #happying, de garantie voor een 
geslaagde vakantie! 

Hier ademt u, komt u tot rust, neemt u de 
tijd. Tijd om te slapen, om te eten en vooral 
om te genieten. 
Geniet met volle teugen van uw vakantie! 

Voor ons bestaat er niets aangenamers 
dan ieder van u te zien openbloeien tijdens 
het mooiste seizoen van het jaar. Ons team 
staat altijd voor u klaar om naar uw wensen 
en verzuchtingen te luisteren en u elke 
dag opnieuw een kwaliteitsvolle service 
te bieden. Onze medewerkers stellen 
alles in het werk om het u naar uw zin te 
maken, uw goede humeur te cultiveren en 
onvergetelijke momentenmet u te delen. 

Dat is #happying, een rustige en 
intensievelevensvreugde, waarvan u het 
hele jaar door kunt genieten! 
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Beknopt overzicht

Bestemming Vendée
Camping Le Bel Air

Residentie St-Jean-d’Orbestier
Camping L’Océan

Bestemming Oostelijke Pyreneeën
Camping Les Albères

Natuurvakanties
Soorten verblijfsmogelijkheden

Speciale aanbiedingen
Voorzieningen

Campingverhalen

De keuze 
2 regio’s, 3 bestemmingen, 3 sferen 
en 3 identiteiten.

Verblijf op maat
Alleen het verblijf of alles inbegrepen...  
Met Cybele vacances heeft u de keuze!  
U beslist in functie van uw wensen en 
mogelijkheden!

De zwemparadijzen
Kom onze overdekte en verwarmde 
zwemparadijzen uittesten.

De animaties, faciliteiten
Een ruime keuze aan animaties, faciliteiten 
en diensten om groot en klein een 
onvergetelijke vakantie te bezorgen.

De verblijfsmogelijkheden
Een uitgebreide keuze aan ruime, 
comfortabele en hoogwaardige 
huurverblijven voor uw vakantie met z’n 
tweetjes, met de familie of met vrienden.

goede redenen om 
voor ons te kiezen 

en diensten
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LES SABLES-D’OLONNE

Bestemming

BELEVEN

SMULLEN

INTENSIEF

VAN LA GUITTIÈRE 

OESTERS

Vendée

Puy du Fou
verkozen tot beste park ter 

wereld 2012-2014

BEZICHTIGEN

LES SABLES-D’OLONNE
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Nantes / Rennes / Vannes

Cholet / Angers / A10

Saint-Nazaire

A 83
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 83
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Niort / 
Bordeaux / A10

La Rochelle

Les Épesses

Mortagne-sur-Sèvre

Pouzauges

Chantonnay

LES HERBIERS

Montaigu

Olonne-sur-Mer

CHALLANS

LUÇON

La Tranche-sur-Mer

Jard-sur-Mer

Longeville-sur-Mer

Talmont-Saint-Hilaire

BREM-SUR-MER

Aizenay

Brétignolles-sur-Mer

L’île-d’Yeu

L’île-de-Noirmoutier

Saint-Jean-de-Monts

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Saint-Hilaire-de-Riez

LES SABLES-D’OLONNE

LE CHÂTEAU-D’OLONNE

La Faute-sur-Mer

Océan
Atlantique

Océan
Atlantique

LA ROCHE-SUR-YON

L’ÎLE DE RÉ

DEUX-SÈVRES

MAINE-ET-LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE

DE PUY DU FOU - OP 1U VAN DE CAMPINGS
De groots opgezette voorstellingen en authentieke dorpjes nemen u 
mee op een reis door de tijd en bezorgen u een onvergetelijke ervaring.

DE EILANDEN
Het Île de Noirmoutier en zijn 
mythische Passage du Gois. 
Het Île d’Yeu voor een lange, 

ontspannende dag temidden 
van de stranden, kliffen en 

baaien.

HET GROOTSTE FIETSNETWERK 
VAN FRANKRIJK  
VANAF DE CAMPINGS
Meer dan 1.200 km fietspaden om 
temidden van de natuur de rijkdom 
van het Atlantische gebied te 
ontdekken.

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Deze emblematische stad van de sardine met haar 
familiale en levendige sfeer, gelegen aan de zee, heet u 
van harte welkom.
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NOS PLUS
• À 600 m de l’océan.

• À 3 km de la plus grande plage des Sables-d’Olonne.
• À 2 km des Sables-d’Olonne.

• Pistes cyclables au pied du camping.
• Animations et services accessibles toute la saison.

ONZE TROEVEN
• Op 600 m van de oceaan

• Op 3 km van het grootste strand van Les Sables d’Olonne.
• Op 2 km van Les Sables d’Olonne.

• Fietspaden aan de voet van de camping.
• Animaties, faciliteiten en diensten het hele seizoen toegankelijk

6 chemin de Bel Air 
 6 allée de la chevreuse (vanaf 1 januari) 

85180 Les Sables-d’Olonne 
02 51 22 09 67 

lebelair@cybelevacances.com

@campinglebelair

@lebelaircamping

campingbelair 
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702 49 06 10 60

29°

Nieuwigheden 2019
• Gratis toegang tot de sauna
• Skatepark
• Nieuwe verblijfsmogelijkheden Premium plus
• Elektrische laadpaal

Het zwemparadijs
Beleef dolle pret in het overdekte en verwarmde zwemparadijs  
met zijn talloze ontspanningsmogelijkheden:

• binnen- en buitenwaterglijbanen
• binnen- en buitenploeterbaden
• bubbelbaden
• spa
• rivier met tegenstroom 

(Het dragen van badkledij is verplicht in en rond de zwembaden)

Openingsuren van het

BINNENZWEMPARADIJS:  
Open van 6 april tot 3 november 2019

Juli-augustus van 9u30 tot 20u30
Buiten de maanden juli-augustus van 10u30 tot 19u

BUITENZWEMPARADIJS: 
Open van 6 april tot zondag 15 september 2019

(afhankelijk van de weersomstandigheden)
Juli-augustus van 9u30 tot 20u30

Buiten de maanden juli-augustus van 10u30 tot 19u

Een van de grootste verwarmde en overdekte zwemparadijzen van de Vendée

zwemparadijs
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De Happyclub 
• Happykids van 4 tot 10 jaar.

• Happyteens van 11 tot 17 jaar.
• Begeleiding door een gekwalificeerd 

animatorenteam.
• Een thema per week met diverse 

activiteiten (buitenspelletjes, 
decorbouw, opvoeringen...) 

HOOGSEIZOEN : 10u - 12u / 15u - 17u.
LAAGSEIZOEN: zie website.

Vakantie voor iedereen
De Happyclub is er om de kinderen te vermaken. 

Zij nemen deel aan de activiteiten van hun keuze. 
Eén ochtend of een hele week, dat mogen ze zelf 

kiezen!
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902 49 06 10 60

De animaties
Iedereen van 4 tot 99 jaar kan genieten van 
het dynamisme en het goede humeur van ons 
animatieteam. Van april tot november verwennen wij u 
met een activiteitenprogramma op maat: 
fitnesslessen, zumba, sportwedstrijden, 
petanquetoernooien, beachvolley, lasergame, 
schuimparty’s, dansavonden, countryspektakels, 
goochelaars...

De faciliteiten en diensten
Bar, brasserie, kruidenierswinkel met brood en 
viennoiserieën, wasserij, wifitoegang op de hele camping 
(betalend). Bar met gratis hotspot Diverse verhuurdiensten 
mogelijk. Onze professionele onthaalmedewerkers geven u 
advies voor uw toeristische uitstappen.

OPENINGSUREN (De openingsuren kunnen worden 
gewijzigd).
Hoogseizoen: onthaal receptie: 7 dagen op 7 van 9u tot 20u
               kruidenierswinkel: 8u - 13u en 17u - 20u30
Laagseizoen: onthaal receptie: 7 dagen op 7 van 9u tot 19u
               kruidenierswinkel: 8u30 - 13u en 17u30 - 20u

De verblijfsmogelijkheden
Verblijf in volledig uitgeruste, praktisch ingedeelde 
mobilhomes of paviljoenen voor 2 tot 8 personen, met 
een parkeerplaats langs het huurverblijf.

• Halfoverdekte terrassen.
• Staanplaatsen geteerd of met gazon, 
     afgeboord met hagen.
• 3 forfaits naar keuze en opties mogelijk voor tenten, 
     kampeerauto’s en caravans.

AANKOMSTDAGEN: LAAGSEIZOEN: NAAR KEUZE 
HOOGSEIZOEN: OP ZATERDAG.

Voor een zorgeloze vakantie, PAKKET PLUS: wifi-familieforfait + 2 fietsenPAKKET TRANQUILLITÉ= PAKKET PLUS + lakens + handdoeken(cf. p. 24)

TV + PLANCHA INBEGREPEN IN  DE HUURPRIJS
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ST-JEAN
D’ORBESTIER

RÉSIDENCE

De residentie
De residentie Saint-Jean-d’Orbestier, gelegen tegenover de camping, biedt een verblijf dat complementair is aan 
dat van Bel Air. In dit rustige en boomrijke complex vindt u 2 soorten uitgeruste huurverblijven (inclusief tv) van 
ongeveer 28 of 40 m² met een semi-privétuintje.  Ter plaatse kunt u in juli en augustus gebruikmaken van een 

zwembad,  
een minigolfterrein en een speeltuin. Tijdens uw verblijf hebt u gratis vrije toegang tot alle faciliteiten en diensten 

van de camping Le Bel Air.

Het hele jaar door geopend

6 chemin de Bel Air  
 6 allée de la chevreuse(vanaf 1 januari) 

85180 Les Sables-d’Olonne 
02 51 22 09 67 

lebelair@cybelevacances.com
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NOS PLUS
• Entre les Sables-d’Olonne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

• Plage de sable fin à 600 m. 
• Village de Brem-sur-Mer à 500 m.

• Animations et services toute la saison.
• Pistes cyclables au pied du camping.

17 rue du Brandais 
 85470 Brem-sur-Mer 

02 51 90 59 16 
locean@cybelevacances.com

@campinglocean

@CampingOcean

campinglocean 

ONZE TROEVEN
• Gelegen tussen Les Sables d’Olonne en Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

• Fijn zandstrand op 600 m.
• Dorpje Brem-sur-Mer op 500 m.

• Animaties, faciliteiten en diensten gedurende het hele seizoen.
• Fietspaden aan de voet van de camping.

Open van 6 april tot 3 november 2019
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02 49 06 10 60

29°
Het zwemparadijs

Ons overdekte en verwarmde 
zwemparadijs van 1.000 m² zal het hele 
gezin weten te bekoren met zijn:

• pantagliss 2 pistes
• glijbanen met golfslag
• rivier met tegenstroom
• massagebanken
• bubbelbad
• zwanehals

Openingsuren van het 
zwemparadijs

Open van 6 april tot 3 november 2019 :
Juli-augustus van 10u tot 20u

Buiten de maanden juli-augustus van 10u tot 19u
Verwarmd buitenzwembad 

 van 15 juni tot 15 september 2019.

Geniet volop van de zon en de 
buitenlucht in het verwarmde 
buitenzwemparadijs met zijn 
verschillende mogelijkheden die borg 
staan voor uren waterpret: 

• ploeterbad
• glijbaan
• ludieke piratenboot met glijbaan, 

stortemmer en waterkanon
(Het dragen van badkledij is verplicht in 
en rond de zwembaden)

Nieuwigheden 2019
• Nieuwe speeltuin
• Elektrische laadpaal
• Hammam met vrije toegang
• TV en plancha inbegrepen in de huurprijs

Een van de grootste verwarmde en overdekte zwemparadijzen van de Vendée



14 cybelevacances.com

De Happyclub
• Happykids van 4 tot 9 jaar.

• Happyteens van 10 tot 13 jaar en van 14 
tot 18 jaar.

• Begeleiding door een gekwalificeerd 
animatorenteam.

• Een thema per week met diverse 
activiteiten (buitenspelletjes, decorbouw, 

opvoeringen...)

HOOGSEIZOEN : 10u - 12u / 14u30 - 16u30.
LAAGSEIZOEN : Zie website.

Vakantie voor iedereen
De Happyclub is er om de kinderen te vermaken. Zij 

nemen deel aan de activiteiten van hun keuze. 
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02 49 06 10 60

De animaties
Van april tot november organiseren wij workshops, 
uitdagingen en toernooien voor iedereen. Op deze familiale 
en bruisende camping geldt slechts één verplichting: zich 
amuseren!

Ook ‘s avonds zijn er actviteiten voorzien: concerten, shows, 
karaokeavonden, schuimparty’s...

OPENINGSUREN (De openingsuren kunnen worden gewijzigd).
Hoogseizoen: onthaal receptie: 7 dagen op 7 van 9u tot 20u
               kruidenierswinkel: 7u30 - 20u
Laagseizoen: onthaal receptie: 7 dagen op 7 van 9u tot 18u
               kruidenierswinkel: 8u30 - 13u en 17u30 - 19u

De faciliteiten en diensten
Bar, restaurant, brasserie, kruidenierswinkel met 
brood en viennoiserieën, wasserij. Wifitoegang op 
de hele camping (betalende dienst) Bar met gratis 
hotspot Diverse verhuurdiensten mogelijk (fietsen, 
plancha...). Onze professionele medewerkers geven u 
advies voor uw toeristische uitstappen.

Het restaurant werd uitgebreid om u een rustige 
ruimte te bieden, waar u kunt cocoonen. Op het terras 
van het restaurant geniet u van een uitzicht op het 
zwemparadijs en het dennenbos. 
Wij verwennen uw smaakpapillen met onze salades, 
gegrild vlees, vis, pizza’s, mosselen, panini en andere 
lekkernijen... De gerechten kunnen ter plaatse worden 
gegeten of worden afgehaald. 

De verblijfsmogelijkheden
• Mobilhomes voor 4 tot 8 personen uitgerust met 1 tot 

2 badkamers. 
• Halfoverdekte of overdekte terrassen.
•  Ruime, boomrijke, afgebakende, schaduwrijke en/of 

zonrijke staanplaatsen met gazon.
•  Ingerichte “glamping”-tenten, rechtstreeks in 

contact met de natuur.  

AANKOMSTDAGEN:  
LAAGSEIZOEN: NAAR KEUZE. 
HOOGSEIZOEN: OP ZATERDAG.

Voor een zorgeloze vakantie, PAKKET PLUS: wifi-familieforfait + 2 fietsenPAKKET TRANQUILLITÉ= PAKKET PLUS + lakens + handdoeken(cf. p. 24)
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Oostelijke Pyreneeën
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Mer
Méditerranée

Saint-Cyprien

Thuir
Castelnou

Le Boulou

Îlle-sur-Têt

Le Barcarès

Salses-le-Château

A 9

A 9

Mont-Louis PIC DU CANIGOU

Prunet-et-Belpuig

Rodès

Le Perthus

Saint-Laurent-de-Cerdans Roses
Empuriabrava

Lloret del Mar

Cadaques

Banyuls-sur-Mer

BARCELONE

ESPAGNE

Canet-en-Roussillon
LES ORGUES D'ÎLLE-SUR-TÊT

ARGELÈS-SUR-MER

COLLIOURE

Rivesaltes

LEUCATE

Villefranche-de-Conflent

PERPIGNAN

LAROQUE-DES-ALBÈRES

CARCASSONNE

AUDE

Les Corbières
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UITSTAPPEN - VANAF DE CAMPING
Meer dan 3.500 km bewegwijzerde paden, waarvan 50 

wandelpaden om vrij of onder begeleiding te wandelen. 
GR10: DE GROTE OVERSTEEK VAN DE PYRENEEËN

Deze leidt van Banyuls naar Hendaye. 

SPANJE EN DE COSTA BRAVA 
OP 1U30 VAN DE CAMPING
Spanje en de topbestemmingen van de 
Costa Brava op één uur van de camping: 
Barcelona,  Rosas, Cadaques, Lloret del 
Mar en Empuriabrava.

ARGELÈS-SUR-MER - OP 10 MIN VAN DE CAMPING
Aan de voet van het Alberamassief (1.157 m), daar waar 
de Pyreneeën in de zee duiken, koppelt het dorpje 
Argelès-sur-Mer gelukzaligheid aan levenskunst, 
 natuurtoerisme en strandplezier. 

DE TYPISCHE DORPEN
De Catalaanse regio is rijk aan kleine, typische 

dorpjes die de moeite waard zijn om te bezoeken, 
zoals Collioure, Banyuls, Castelnou, Saint-

Laurent-de-Cerdans
of Villefranche-de-Conflent.

HET REGIONALE NATUURPARK
VAN DE CATALAANSE PYRENEEËN
Het regionale natuurpark, een unieke   
plaats in deze Catalaanse regio, omvat 
 7 natuurreservaten.
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ONZE TROEVEN
• Een uitzonderlijk natuurgebied!

• Dorpje Laroque-des-Albères op 900 m.
• Vertrek van vele tochten en uitstappen. 

• De mooie stranden van Argelès-sur-Mer op slechts 9 km.
• Familiale sfeer.

Open van 6 april tot 21 september 2019

Route Moulin Cassagnes 
 66740 Laroque-des-Albères 

04 68 89 23 64 
lesalberes@cybelevacances.com

@campingdesalberes

@CampingDesAlberes

campingalberes 18
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Het zwemparadijs
Verschillende mogelijkheden voor 
mooie, zonnige dagen:

• glijbanen,
• rivier met tegenstroom,
• bubbelbad.

Wat is er heerlijker dan een koele duik in het frisse water 
als de buitentemperatuur oploopt tot 35 °C!
U kunt eveneens genieten van een overdekt en verwarmd 
zwembad in het hoogseizoen en buiten het seizoen.

Openingsuren van het 
zwemparadijs

Open van 6 april tot 21 september 2019 van 10u tot 
19u.

Nieuwigheden 2019
• Minigolfterrein
• Uitbreiding van de speeltuin
• Elektrische laadpaal
• Verwarmd buitenzwembad

29°
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De Happyclub
(4/17 jaar)

• Begeleiding door een gekwalificeerd 
animatorenteam.

• Een thema per week met 
diverse activiteiten en van zondag tot 

vrijdag elke avond een minidisco.
HOOGSEIZOEN:  

maandag tot vrijdag: 10u - 12u en 14u - 17u.  
LAAGSEIZOEN: zie website.

Vakantie voor iedereen
Ook de groten kunnen zich vermaken met diverse 

activiteiten zoals petanque, aquagym of een korte 
sportsessie tegenover het zwembad!

Maak gebruik van de talloze activiteiten en animaties 
die wij in het hoogseizoen aanbieden*

*Activiteiten tijdens de vakantie in april,  
verlengde weekends en juli/augustus.20
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De animaties
Schattenjacht op de camping, buitenspelletjes, 
campingdans rond het zwembad en ook: knutselen, 
collectieve spelletjes, verkleedpartijen... Dag na dag 
maken de kinderen nieuwe vriendjes, amuseren ze 
zich en steken ze een show ineen, die ze op vrijdag 
in een familiale en gezellige sfeer voor hun ouders 
opvoeren.

De faciliteiten en diensten
Een volledig pakket faciliteiten en diensten om volop 
van uw vakantie te genieten. De camping Les Albères 
beschikt over meerdere faciliteiten en diensten: bar, 
snack, kruidenierswinkel, wasserij en aflevering van 
brood/viennoiserieën. 
U kunt ook fietsen, gasbarbecues en koelkasten 
huren (voor de staanplaatsen).
Onze professionele medewerkers geven u advies over 
de talloze uitstappen en tochten vanuit  
Laroque-des-Albères of over de animaties in de regio. De 
tochten en uitstappen zijn beschikbaar op Geotreck. Wifi 
gegarandeerd en gratis hotspot aan het onthaal.

De verblijfsmogelijkheden
Verblijf in een mobilhome met airconditioning of in een 
volledig uitgerust houten chalet met halfoverdekt of 
overdekt houten terras. De ingerichte tenten Natura 
en Maori zijn volledig in harmonie met de natuur. 
De staanplaatsen zijn schaduwrijk of zonrijk. Tv 
inbegrepen in de huurprijs.

AANKOMSTDAGEN: LAAGSEIZOEN: NAAR KEUZE  
HOOGSEIZOEN: OP ZATERDAG.

OPENINGSUREN  
Hoogseizoen: onthaal receptie: 7  dagen op 7 van 9u tot 
19u30 en op zaterdag tot 20u. 
Laagseizoen: zie website 
(De openingsuren kunnen worden gewijzigd)

Voor een zorgeloze vakantie, PAKKET PLUS: wifi-familieforfait + barbecuePAKKET TRANQUILLITÉ= PAKKET PLUS + lakens + handdoeken+ 2 fietsen(cf. p. 24)
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Grondplan van de tent NaturaGrondplan van de tent Maori

De staanplaatsen

Tent NaturaTent Maori

Watervoorzieningen in de 
nabijheid,
wc, elektriciteit, 
voorzieningen voor baby’s
en nog veel meer om uw 
vakantie zo aangenaam 
mogelijk te maken.

U vindt deze op de campings:

Kamer 1: 1 tweeersoonsbed (140x190)
Kamer 2: 1 stapelbed + 1 eenpersoonsbed (80x190)

Douche en wc in de nabijheid van de tent.

Kamer 1: 1 tweepersoonsbed (140x190)
Verblijf: Slaapbank ombouwbaar van bank tot bed 
voor 2 bijkomende slaapplaatsen (140x190)
Douche en wc in de nabijheid van de tent.

U vindt deze op de campings: U vindt deze op de campings:

6 tot 9 jaar oud2 tot 4 jaar oud

Staanplaatsen & 
atypische verblijfsmogelijkheden

Voor: 
• tenten
• kampeerauto’s
• caravans

Voorbeeld op L’Océan Voorbeeld op Les Albères

Voorbeeld op Les Albères Voorbeeld op L’Océan

1 kamer

2/4 personen

17 m2

2 kamers

4/5 personen

25 m2



02 49 06 10 60

Staanplaatsen
In alle eenvoud terug naar de natuur.

 

Studio’s
comfort en warmte, mogelijkheid om het hele jaar door te huren

 

+Terras en tuintje.

Mobilhomes
De bestseller van de camping! Functioneel, comfortabel en intiem.

 

Chalets
Authenticiteit en cocoonen temidden van de natuur

 

+Thermische en geluidsisolatie.

Atypische
Een tentvakantie zonder je zorgen te maken om vervoer, 
opbouw, afbraak...

 

+Praktische designinrichting/houten terras.

Niet-bindende foto’s

Om al onze klanten tevre-
den te stellen, stellen wij u 

 verblijfsmogelijkheden 
voor

+Mogelijkheid tot het huren van een koelkast,
barbecue en wifi.

+9 gamma’s naar keuze om aan uw
behoeften te beantwoorden.

23
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Chalet 4 personenChalet 2 personen

Kamer 1: 1 tweepersoonsbed (140x190)
Kamer 2: 2 eenpersoonsbedden (70x190)Kamer 1: in het verblijf, 1 tweepersoonsbed (140x190)

U vindt deze op de camping:U vindt deze op de camping:

+ 9 jaar oud+ 9 jaar oud.  Gerenoveerd in 2011.

Voorbeeld op Les Albères Voorbeeld op Les Albères

1 kamer

2 personen.

18 m2

2 kamers

2+2 personen

20 m2

Airconditioning

Voorbeeld op Les Albères Voorbeeld op Les Albères

De chalets & mobilhomesDe opties 
op maat
U heeft uw verblijf gekozen? 
Hoewel vele opties al inbegrepen zijn, 
vindt u dat er iets ontbreekt om de 
vakantie echt perfect en geslaagd te 
maken. U kunt kiezen WAT U WIL! U hebt 
geen zin om uw valiezen te overladen? 
Geen probleem. U kunt de optie 
LAKENS/HANDDOEKEN kiezen bij uw 
reservering.  
Zin om te barbecuen? Geen probleem. U 
kunt de optie BARBECUE kiezen bij uw 
reservering of zelfs nog ter plaatse1. 
Een vrijheid waarmee u uw budget 
optimaal onder controle kunt houden, 
zodat uw vakantie leuk blijft!

1 Onder voorbehoud van beschikbaarheid

De pakketten  
naar keuze
Voor een rustige en comfortabele 
vakantie stelt Cybele Vacances u twee 
pakketten voor die u kunt boeken bij 
reservering:

HET PAKKET PLUS :
Dit omvat een wifi-familieforfait en 2 
fietsen = € 80.
Op Les Albères: Dit omvat een wifi-
familieforfait en barbecue = € 60.

HET PAKKET TRANQUILLITÉ = € 120 
Voor een geheel zorgeloze vakantie, 
u hoeft niets te doen, wij zorgen voor 
alles! 
Dit omvat het volledige PAKKET PLUS 
+ lakens + handdoeken+ (2 fietsen op 
Les Albères)
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Exemple aux Albères

Kamer 1: 1 tweepersoonsbed (140x190)
Kamer 2: 2 eenpersoonsbedden (80x190)
Verblijf: 1 bank omvormbaar tot bed (140x190)

Kamer 1: 1 tweepersoonsbed (140x190)
Kamer 2: 2 eenpersoonsbedden (80x190)

2 tot 11 jaar oud2 tot 14 jaar oud

Mobilhome Loisirs Mobilhome Authentique

Mobilhome DuoMobilhome Passion

Kamer 1: 1 tweepersoonsbed (140x190)
Kamer 2: 2 eenpersoonsbedden (80x190)

Kamer 1: 1 tweepersoonsbed + plaats voor een babybed 
(140x190) (volgens beschikbaarheid van de mobilhomes)
Kamer 2: 2 eenpersoonsbedden (80x190)
Verblijf: 1 bank omvormbaar tot bed (140x190) 
(aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar)

U vindt deze op de campings:U vindt deze op de campings:

2 jaar oud2 tot 11 jaar oud

U vindt deze op de campings:U vindt deze op de campings:

Voorbeeld op Les Albères Voorbeeld op Le Bel Air

Voorbeeld op Le Bel Air
Te vragen bij reservering, 
volgens beschikbaarheid

 
Te vragen bij reservering, 
volgens beschikbaarheid

Voorbeeld op Les Albères Voorbeeld op L’Océan

Voorbeeld op Les Albères Voorbeeld op L’Océan

2 kamers

4/6 personen

32 m2

Airconditioning

2 kamers

4 personen.

32 m2

Airconditioning

2 badkamers

2 kamers

4/5 personen

27 m2
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Niet-bindende foto’s

2 kamers

4 personen.

23 m2

Airconditioning
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Kamer 1: 1 tweepersoonsbed (140x190)
Kamer 2: 2 eenpersoonsbedden (80x190)
Kamer 3: 2 eenpersoonsbedden (80x190)
Verblijf: 1 bank omvormbaar tot bed (140x190)
(aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar)

Kamer 1: 1 tweepersoonsbed (140x190)
Kamer 2: 2 eenpersoonsbedden (80x190)
Kamer 3: 2 eenpersoonsbedden (80x190)

2 tot 11 jaar oud2 tot 11 jaar oud

Mobilhome Emotion Mobilhome Féérique

Mobilhome QuattroMobilhome Prestige

Kamer 1: 1 tweepersoonsbed (140x190)
Kamer 2: 1 tweepersoonsbed (140x190)
Kamer 3: 2 eenpersoonsbedden (80x190)
Kamer 4: 1 uitschuifbed (80x190)

Kamer 1: 1 tweepersoonsbed (140x190)
Kamer 2: 2 eenpersoonsbedden (80x190)
Kamer 3: 2 eenpersoonsbedden (80x190)
Verblijf: 1 bank omvormbaar tot bed (140x190)

U vindt deze op de campings:U vindt deze op de campings:

2 jaar oud2 tot 12 jaar oud

U vindt deze op de campings:U vindt deze op de campings:

Voorbeeld op Le Bel Air Voorbeeld op Les Albères

Voorbeeld op Le Bel Air Voorbeeld op L’Océan 4 kamers

8 personen.

36 m2

Airconditioning

3 kamers

6/8 personen

31 m2

Airconditioning

3 kamers

6/8 personen

32 m2

Airconditioning

3 kamers

6 personen.

32 m2

Voorbeeld op Le Bel Air Voorbeeld op L’Océan

Voorbeeld op Le Bel Air Voorbeeld op L’Océan

met 
traditionele oven en vaatwasser

So
or

te
n 

ve
rb

lij
fs

m
og

el
ijk

he
de

n

met 
traditionele oven en vaatwasser
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Mobilhome Trio Premium

Mobilhome 3 kamers premium jacuzzi©

Master bedroom: 1 tweepersoonsbed (140x190) 
+ 1 dressing
Kamer 2: 2 eenpersoonsbedden (80x190)
Kamer 3: 2 eenpersoonsbedden (80x190)

U vindt deze op de camping:

2 jaar oud

Mobilhome 2 kamers premium jacuzzi©

Master bedroom: 1 dubbel bed 
(160x190) + 1 dressing en badkamer
Kamer 1: 2 eenpersoonsbedden 
(80x190)

U vindt deze op de camping:

2 jaar oud

3 kamers

6 personen.

40 m2

2 badkamers

Master bedroom: 1 dubbel bed 
(160x190) + 1 dressing en badkamer
Kamer 1: 2 eenpersoonsbedden (80x190)
Kamer 2: 2 eenpersoonsbedden (80x190)

U vindt deze op de campings:

Minder dan 2 jaar oud

Het Premium-gamma 

Voorbeeld op Les Albères

Voorbeeld op Les Albères

Voorbeeld op L’Océan Voorbeeld op L’Océan

Voorbeeld op Les Albères Voorbeeld op L’Océan

Airconditioning

3 kamers

6 personen.

40 m2

2 badkamers

Airconditioning

2 kamers

4 personen.

32 m2

2 badkamers

Airconditioning

ALLES INBEGREPEN*:  Wifi, tv, lakens, handdoeken, barbecue, oven, vaatwasser, haardroger, iPodstation, ligbed, schoonmaak.

ALLESINBEGREPEN*(cf. p. 31)

ALLESINBEGREPEN*(cf. p. 31)

ALLESINBEGREPEN*(cf. p. 31)
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Grondplan van de duplexGrondplan van de studio voor 4 personen

Paviljoen DuplexStudio 4 personen

Inkom//cabine: 2 eenpersoonsstapelbedden (90x190) 
(voor kinderen)
Verblijf: 1 tweepersoonsopklapbed (140x190)
Mezzanine: 1 tweepersoonsbed (160x190) + 1 eenpersoonsbed (90x190)

Inkom//cabine:
2 eenpersoonsstapelbedden (90x190)
1 tweepersoonsopklapbed (140x190)

11 jaar oud11 jaar oud

4 personen

28 m2

6/7 personen

40 m2

Themavakanties 2019
Kant-en-klare vakanties om de activiteiten in 

de regio te ontdekken. 

VERBLIJF IN EEN MOBILHOME
 + 

ACTIVITEIT IN DE BUURT VAN DE 
CAMPING. 

Inlichtingen en kalender op de website.

SPORTVAKANTIE
Karting, jetski en nog veel meer 

(zie website)

FAMILIEVAKANTIE
Avonturenparcours of paintball, 
oriëntatieparcours en nog veel 

meer (zie website)

LADIES ONLY-VAKANTIE
Kanoën, kajakken of peddelen, 

lichaamsscrub en nog veel 
meer (zie website)

WELNESSVAKANTIE
Manicure, aanbrengen van 
semi-permanente nagellak, 

lichaamsscrub + 1 diner inbegrepen 
en nog veel meer (zie website)

U vindt deze in de residentie:

ST-JEAN
D’ORBESTIER

RÉSIDENCE

U vindt deze in de residentie:

ST-JEAN
D’ORBESTIER

RÉSIDENCE
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RÉSERVATION

30%*

15%*

Hoe reserveren?

Telefonisch

Van maandag tot zaterdag van 9u tot 20u,  
op zondag van 9u30 tot 19u30  
(prijs van een zonaal gesprek)

Reservering van het verblijf via bankkaart 
met betaling van het voorschot, de 
dossierkosten, de annulatieverzekering 
(aanbevolen) en de eventuele opties.

Download degratis app op:

Via het internet
Per e-mail: 
reservation@cybelevacances.com 
of 
op de website van de camping van uw keuze.

Geëncrypteerde en beveiligde betaling met 
bankkaart via uw klantenzone.

Per post
Stuur uw reserveringsformulier naar: 
Cybele Vacances 
Route des Sables - Zone des Biottières 
85150 Saint-Mathurin

Gelieve vanaf 15 maart 2019 uw reserveringsformulier 
direct naar de desbetreffende camping te sturen.

Cool’n’camp
Download na het reserveren 
van uw verblijf op de camping 
van uw keuze de app 
COOL’N’CAMP. Op die manier 
kunt u voor uw aankomst 
ter plaatse de diensten, 
faciliteiten en activiteiten op de 
camping en de planning van de 
animaties ontdekken, het uur 
van uw aankomst meedelen en 
onze plannen ontdekken.

Annulatieverzekering
Wij bieden u een verzekering aan waarmee de 
betaalde voorschotten en sommen worden 
terugbetaald, indien u uw verblijf om redenen buiten 
uw wil moet annuleren of onderbreken.

Raadpleeg de prijsbrochure of  
www.cybelevacances.com

2 opeenvolgende 
weken
Voor elke reservering van 2 opeenvolgende 
weken in de mobilhomes:

korting 
op de goedkoopste 
week.

* Aanbod geldig voor elk verblijf geboekt vanaf de eerste dag 
waarop de camping geopend is tot en met 7 juli 2019  
en van 25 augustus tot 4 november 2019.
(Afhankelijk van de camping en de beschikbaarheid. 
Uitsluitend buiten het seizoen).

Getrouwheidsaanbod
Verblijf in mobilhomes, chalets, studio’s, 
atypische verblijfsmogelijkheden en op 
staanplaatsen  
Geen minimumaantal nachten.

*Voorwaarden: zie internet.  
 

Aanbod ondernemingsraad
Brochure en prijzen op aanvraag. Offre 
convention et linéaires Bijkomende informatie op:

ce@cybelevacances.com  
of telefonisch op het nummer  
02 49 06 10 69
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Niet-bindende foto’s02 49 06 10 60
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Overzicht van de voorzieningen

Openingstijden Van 6/04 tot 3/11/2019 Het hele jaar door geopend Van 6/04 tot 3/11/2019 Van 6/04 tot 21/09/2019
Afstand tot het stadje/dorp 2 km 2 km 500 m 900 m

Afstand tot het strand 3 km 3 km 600 m 9 km

Bubbelbaden • Op Le Bel Air op 50 m • •

Ploeterbad • • • •

Verwarmd overdekt zwembad • Op Le Bel Air op 50 m • •

Buitenzwembad Verwarmd van 15/06 tot 15/09/2019 Verwarmd van 15/06 tot 15/09/2019 Verwarmd van 15/06 tot 15/09/2019Verwarmd van 6/04 tot 21/09/2019
Waterglijbaan • Op Le Bel Air op 50 m • Buitenzwembad

Speeltuin • Op Le Bel Air op 50 m • •

Animaties • Op Le Bel Air op 50 m • •

Bar • Op Le Bel Air op 50 m • •

Happyclub • Op Le Bel Air op 50 m • •

Kruidenierswinkel: • Op Le Bel Air op 50 m • •

Minigolfterrein • •

Brood/viennoiserieën • Op Le Bel Air op 50 m • •

Restaurant • Op Le Bel Air op 50 m • •

Snack • • • •

Speelzaal • Op Le Bel Air op 50 m • •

Sportzaal • Op Le Bel Air op 50 m • Buitenuitrusting
Sauna • Op Le Bel Air op 50 m •

Polyvalent sportterrein • Op Le Bel Air op 50 m • •

Wifitoegang • • • •

Café met hotspot • Op Le Bel Air op 50 m •

Wasserij • • • •

DE OPTIES:
Gasbarbecue/plancha Inbegrepen in de prijs Inbegrepen in de prijs Inbegrepen in de prijs •

Lakens/handdoeken • • • •

Babypakketten • • • •

Koelkasten 
voor staanplaatsen

• • •

Fietsen • • • •

Tv Inbegrepen in de prijs Inbegrepen in de prijs Inbegrepen in de prijs Inbegrepen in de prijs
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ST-JEAN
D’ORBESTIER

RÉSIDENCE
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Douche/
lavabo/wc

Douche
lavabo

aparte 
wc Halfoverdekt terras De kleine, reeds inbegrepen extraatjes Airconditioning

omkeerbaar Verwarming
Koffiezetap-

paraat 
met filter

Tent Maori Niet-overdekt •

Tent Natura Niet-overdekt •

MH Loisirs • • • Tv, barbecue • •

MH Authentique • • • Tv, barbecue • •

MH Passion • • • Tv, barbecue • •

MH Émotion • • • Tv, barbecue • •

MH Féerique • • Halfoverdekt 
of overdekt Tv, barbecue • •

MH Prestige • • • Oven, vaatwasser, broodrooster, stofzuiger, 2 ligbedden, tv, 
barbecue

• • •

MH Quattro • • Overdekt en gesloten Stofzuiger, broodrooster, 2 ligbedden, tv, barbecue • • •

MH Duo • 2 badkamers • Stofzuiger, 2 ligbedden, tv, barbecue • •

MH 2 kamers pre-
mium jacuzzi ©

• 2 badkamers

Halfoverdekt en Jaccuzi©
Tv, lakens, handdoeken, plancha, iPodstation, wifi, stofzuiger, 

oven, vaatwasser, broodrooster, 2 ligbedden, haardroger en 
schoonmaak aan het eind van het verblijf

• • Senseo*
MH 3 kamers pre-

mium jacuzzi ©
• 2 badkamers • •

MH Loisirs • • • Tv, barbecue, broodrooster, 1 ligbed • •

MH Authentique • • • Tv, barbecue, broodrooster, 1 ligbed • •

MH Passion • • • Tv, barbecue, broodrooster, 2 ligbedden • •

MH Émotion • • • Tv, barbecue, broodrooster, 2 ligbedden • •

MH Féerique • • • Tv, barbecue, broodrooster, 2 ligbedden • •

MH Prestige • • • Tv, barbecue, traditionele oven, vaatwasser,  
broodrooster, 2 ligbedden

• • •

MH Quattro • • • Tv, barbecue, broodrooster, 2 ligbedden • • •

MH Duo • 2 badkamers • Tv, barbecue, broodrooster, 2 ligbedden • •

MH 3 kamers pre-
mium jacuzzi ©

• 2 badkamers • • Halfoverdekt en Jaccuzi©
Tv, lakens, handdoeken, plancha, iPodstation, wifi,  

stofzuiger, oven, vaatwasser, broodrooster, 2 ligbedden en 
schoonmaak aan het eind van het verblijf

• • Expresso*

ST-JEAN
D’ORBESTIER

RÉSIDENCE Studio 4 personen • Niet-overdekt Stofzuiger, 1 ligbed, tv, vaatwasser,
barbecue, broodrooster

• •

Paviljoen Duplex • Niet-overdekt Tv, 2 ligbedden, stofzuiger, barbecue,
vaatwasser, broodrooster

• •

Chalet 2 personen • • Broodrooster, tv •

Chalet 4 personen • • • Broodrooster, 2 ligbedden, tv • •

Tent Natura • Stofzuiger, broodrooster, 2 ligbedden •

Tent Maori • Broodrooster •

MH Loisirs • • • Broodrooster, 1 strandstoel, tv • • •

MH Passion • • Halfoverdekt of overdekt Broodrooster, 2 ligbedden, tv • • •

MH Féerique • • Halfoverdekt
of overdekt Broodrooster, 2 ligbedden, tv • • •

MH Duo • 2 badkamers • 2 ligbedden, tv • • •

MH Trio Premium
• 2 badkamers • •

• Tv, lakens, handdoeken, barbecue, iPodstation, wifi, vaatwasser, 
oven, vaatwasser, broodrooster, 2 ligbedden,  

haardroger
• • Expresso*MH 3 kamers pre-

mium jacuzzi ©
Halfoverdekt en Jaccuzi©

Uitrustingen volgens de gamma’s

* : Koffiezetmachine met soepele pads

AL ONZE GAMMA’S (zelfs de atypische verblijfsmogelijkheden zoals de 
tenten Natura en Maori) zijn met het volgende uitgerust:  
kookplaat, koelkast, magnetron, vaatwasser, dekbedden of dekens, 
hoofdkussens en een parkeerplaats in de nabijheid van de mobilhome.
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#happysplash

#happygolf

#happymiam

#happycocktail

Story
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#happymoment

#happyprecision

#happycaptain

#happyrelax

Story
ST-JEAN
D’ORBESTIER

RÉSIDENCE
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#happyfriends

#happysumo

#happyshow

#happymiam

Story
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#happyfamily

#happymakeup

#happylovers

#happyfood
Story



02 49 06 10 60 - reservation@cybelevacances.com
cybelevacances.com

cybelevacances               @cybelevacances
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.Tot binnenkort bij Cybele Vacances!


