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ONTDEK DE LANGUEDOC
De Middellandse Zee reikt U haar armen om in familieverband te genieten.
Meren, rivieren, Bergen, kano, mountainbike, wandelingen... De Languedoc is
een waar openlucht speelterrein voor de liefhebbers van natuuractiviteiten.

TUSSEN DE WIJNGAARDEN EN DE
CAMARGUE
Welkom in de Pays de Lunel ! De cultuur van de
Camargue, wijngaarden en de ongerepte natuur...
Zoveel troeven voor succesvolle vakanties. 1 week in
een mobil-home voor 4 personen, vanaf 119€.

GRAAG DELEN WIJ MET U
De ontspanne sfeer rondom de lagune van Thau, van
Sète tot Marseillan, langsheen Balaruc en Frontignan.

HEROPENING VAN HET MUSEUM
VAN LODEVE
Vanaf 7 juli kan u de tentoonstelling van het Museum
van Lodève ontdekken met haar drie gloednieuwe
parcours die een reis van 540 miljoen jaren doorheen
de geschiedenis omschrijven (met kunstwerken van
Picasso...) Prachtig !

SETE, MEDITERRANE HAVENSTAD
Opgericht door Lodewijk de XIV als uitmonding in zee
van de Canal du Midi, combineerd de haven van Sète
maritieme tradities, culturele rijkdommen,
gastronomische eigenheden en het genot van
strandvakanties. Uw verblijf en een 3-sterren hotel te
Sète vanaf 95 €.

PALAVAS, DE KONINGING VAN DE
MEDITERRANE STRANDEN
Ontspanning op het strand in familieverband ? Een
etentje in een restaurantje aan de haven ? Een
fietstocht ? Met de stand up paddle ? Plezier maken te
Palavas !

MIJN VAKANTIES AAN HET WATER
Vias, Portiragnes en Cap d'Agde, de Canal du Midi,
de rivier Hérault : water in al zijn toestanden en een
grote keuze aan verblijfsmogelijkheden voor je
vakanties.

BOOTTOCHT OP DE CANAL DU MIDI
Laat u glijden op de Canal du Midi vanaf de « 9
Sluizen » om Béziers en haar geschiedenis te
ontdekken, en geniet van het degusteren van lokale
gastromische produkten alsook een wijnproeverij.

LOW COST VLUCHTEN
Brussel-Charleroi naar Montpellier met Ryanair.
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