*****

Speciale Aanbiedingen 2023
ONTDEK
de LANGUEDOC*
Voor een verblijf van minimum 7 nachten in een huuraccommodatie
in april, mei, juni of september GRATIS AANGEBODEN 3 activiteiten
per persoon (te kiezen uit een lange lijst).

-10% early booking*

Voor reserveringen gemaakt tot 31/12/2022 voor verblijven vanaf de
opening tot 07/07/2023 en vanaf 02/09/2023 tot de sluiting.
(behalve PREMIUM accommodaties)

-10% LANG VERBLIJF*

-10% voor reserveringen van minstens 21 nachten,
vanaf de opening tot 07/07/2023 en vanaf 02/09/2023 tot de sluiting.

* Aanbiedingen gelden niet in combinatie met andere kortingen of acties, en zijn
onderworpen aan bepaalde voorwaarden, afhankelijk van beschikbaarheid.

info@leserignanplage.com - www.leserignanplage.com
Sérignan Plage - Frankrijk - Tel : +33 4 67 32 35 33

Huuraccommodaties

Tent
Séoune


TENt
TENNIS










Cottage
Languedoc

occitanie


Chalet
Orpellière
Cottage
Balnéo
lagon
en Patio


Cabane
PREMiUM




Gedekt


Gedekt






Cottage Languedoc 
en occitanie 

Buiten

Terras
Tuinmeubilair
Bar Tafel + krukken
2 Zonnebedden

Pêcheur
Jardin
Canardière
Robinson
Canardière
Canardière

Hangmat





2 Luie stoelen
Plancha
2 Fietsen waarvan 1 met
kinderzitje
gelegen in met zorg
aangelegde autovrije zones





















Balnéo en
Patio
 
Balnéo en
Patio




4 - 6 pers. 30+10 m², 2 slpk
Gelegen in een rustige en schaduwrijke
zone. Dit type biedt 2 slaapplaatsen in de
woonkamer.
De Occitanie heeft airconditioning (warm/
koud).

Slaapkamer(s)

deken en hoofdkussen
Lakens inbegrepen
2 Eenpersoonsbedden waaronder 1 onder schuifbed
Tweeperhigh density
soonsbed
«Bultex»
(160x200)









-





-

Cottage occitanie 






Keuken / Salon

Elektrische kookplaat of gas
Servies
Koelkast
Vriezer
Gootsteen
Koffiezetapparaat
Magnetron
Waterkoker
Broodrooster
Afwasmachine
Verwarming
Airconditioning
(warm en koud)
TV









Koud
water


Koud
water











































alleen
occitanie

6 pers. 34+10 m², 3 slpk
Deze recente accommodatie staat in een
rustige en schaduwijke zone.
Tevens airconditioning (warm/koud) en een
parkeerplaats op 200m.

Chalet Orpellière 



Badkamer / Toilet

Douche en wastafel
Apart toilet
Toilethanddoeken inbegrepen









Fohn























Faciliteiten en diensten

Reisbedje
Kinderstoel
kluisje
Eindschoonmaak
inbegrepen
Wifi toegang inbegrepen













5 pers. 32+8 m², 2 slpk.
Gelegen in een schaduwrijke autovrije omgeving,
deze chalets met airconditioning, hebben een
moderne inrichting.



Cottage Balnéo 

|

Tent Séoune 

Tent TENNIS 

5 pers. 25+15m² - 2 slpk.

4 pers. 27+16m² - 2 slpk.

5 pers. 27+9 m² - 2 slpk.

Sfeervolle tent, gelegen bij een natuurzone.
Alles is er om uw verblijf comfortabel te
maken.

Deze charmante tent met eigen sanitair ligt
aan de rand van een autovrij natuurgebied en
is bestemd voor een comfortabel verblijf.

Deze accommodatie met airconditioning is
gelegen in een autovrije zone in de buurt van
de Balneo.
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Cottage lagon 

Cottage 
rolstoelvriendelijk
Cottage Patio 

7 pers. 33+19 m² - 3 slpkamers
Deze nieuwe accommodatie met
airconditioning bevindt zich in een autovrije
zone bij de Lagon area.

4 pers. - 2 slpkamers
7 pers. 33+14 m² - 3 slpkamers
Deze accommodatie met airconditioning
is gelegen in een schaduwrijke en autovrije
zone in het centrum van de camping.

Deze accommodatie is toegankelijk voor
personen met beperkte mobiliteit of met een
handicap. Speciaal ontworpen voor toegang
met een rolstoel, biedt bewegingsruimte voor
iedereen. Met contrasterende apparatuur
en accessoires om de visuele herkenning
te vergemakkelijken. Meer gedetailleerde
informatie op ons internet site.

DE Cabanes PREMIUM
Deze accommodaties met deels overdekt terras zijn gelegen in met zorg aangelegde autovrije zones.
Bijzonder veel zorg is besteed aan de inrichting en afwerking van deze modellen. Bovendien voorzien van
airconditioning, extra isolatie, en een aantal extra accessoires.

CABANE ROBINSON

5 pers. 37+12 m²
2 slpkamers.
Dicht bij het Lagunezwembad
en het Waterspeelpark. Deze
recente accommodaties hebben
een ruime woonkamer keuken
met satelliet TV. Overdekt
houten terras van 12 m² met een
hangmat en 2 ligstoelen.

Cabane Canardière

6 pers. 40+22 m²
3 slpkamers
Gelegen dicht bij een
natuurzone, deze
accommodatie heeft
een satelliet TV. Het
ruime terras van 22m²
biedt een grillplaat,
2 luie stoelen en is
gedeels overdekt door
een pergola van 8 m².

Cabane Pêcheur en Jardin

4 pers. 33+16 m²
2 slpkamers
Dicht bij het strand (minder
dan 250 meter) gelegen.
Dit model is bovendien
uitgerust met satelliet TV.
Een ruim half-overdekt
terras van 16 m².

Cabane Pêcheur en Jardin

6 pers. 38+20 m²
3 slpkamers
Dicht bij het strand
(minder dan 250 meter)
gelegen. Dit model is
bovendien uitgerust met
satelliet TV. Een ruim
half-overdekt terras van
20 m². 2 zonnebedden.
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