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ONTDEK DE LANGUEDOC
De Middellandse Zee is uitermate geschikt voor families. Met meren, rivieren en
bergen en activiteiten als kanoën, mountainbiken en wandeltochten is de
Languedoc een openluchtspeeltuin voor liefhebbers van natuuractiviteiten.

ONZE TIP VOOR JOU
De ontspannen sfeer rondom de lagune van Thau, van
Sète, via Balaruc en Frontignan, tot Marseillan.

HEROPENING VAN HET MUSEUM
VAN LODEVE
Vanaf 7 juli ontdek je in Musée de Lodève de nieuwe
permanente expositie: aan de hand van 3 bijzondere
parcours reis je door 540 miljoen jaar geschiedenis.
Een must-see om maximaal te genieten van de Larzac!

PALAVAS, DE KONINGIN VAN DE
MEDITERRANE STRANDEN
Met het gezin ontspannen op het strand? Een etentje in
een restaurant bij de haven? Een fietstocht maken?
Stand up paddle? Het is volop genieten in Palavas !

SETE, MEDITERRANE HAVENSTAD
De haven van Sète is op initiatief van Lodewijk XIV
ontstaan zodat het Canal du Midi in zee kon
uitmonden. Maritime tradities, culturele rijkdommen,
gastronomische smaken en strandvakanties gaan hier
uitstekend samen.
Overnacht in een 3-sterrenhotel in Sète, vanaf €95

CAP D'AGDE MEDITERRANEE :
MIJN VAKANTIES AAN HET WATER
Vias, Portiragnes en Cap d'Agde, het Canal du Midi,
de rivier Hérault: water is in al haar vormen aanwezig
en er is een grote keuze aan vakantieaccommodaties.

BOOTTOCHT OP HET CANAL DU
MIDI
Vaar op het Canal du Midi, vanaf de 9 sluizen tot aan
Béziers. Ontdek de geschiedenis, geniet van een
wijnproeverij en proef de regionale producten.

TUSSEN WIJNGAARDEN EN DE
CAMARGUE
Welkom in Pays de Lunel! De cultuur van de
Camargue, wijngaarden en ongerepte natuur... Allerlei
redenen voor een geweldige vakantie.
Je verblijft al 1 week in een mobilhome voor 4
personen vanaf €119.

VLUCHTEN
Amsterdam naar Montpellier met KLM.
Rotterdam naar Montpellier met Transavia
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