Avontuurlijke
CAP EXPDITIONS Reizen voor Iedereen

Frankrijk – Auvergne

7d. /6 Nachten
620 € / pers

Half pension
Activiteiten
inclusief
Vanaf 4 personen
Uw vakantie omvat:
Verblijf:
6 nachten in een gezellige kleine Auberge
met geheel vernieuwde kamers o.b.v. Half
Pension gerund door Nederlandse eigenaren
Activiteiten:
• 1 dag skiën in Super-Besse
• 1 dag skiën in Le Mont dore
• 1 dag skiën in Chastreix
• 1 dagdeel sledehondenrit
• 1 dagdeel sneeuwschoenwandelen onder
begeleiding van een gids met een
Auvergnaatse Picknick in een berghut
• 1 dag ter vrije besteding
Een professionele fotograaf begeleidt u voor
1 dagdeel op een dag naar keuze
Data:
December tot April
Vakantie op maat mogelijk:
Groepen van 6 tot 50 personen –
Sledehondenrit – Cursus Fotografie – Skiën/
Langlaufen/ Snowboarden - Nachtwandeling
– Sneeuwschoenwandelen –Sauna, Hammam
& Sauna in de heilzame vulkanische thermen
van La Bourboule – Ideaal voor families!

Welkom in één van de mooiste regio’s van Frankrijk voor een
bijzondere vakantie in de ongerepte natuur

Contact Programma (Frans en Engels):
Franck & Hélène
Cap Expéditions :
Rue de la pavade
63680 la tour d’auvergne
0033 (0)638841798 of 0033 (0)473215623
franck@cap-expeditions.com

Let op: Sommige activeiten zijn alleen mogelijk onder voorbehoud van de juiste sneeuwcondities!

Bienvenue à

l ’A u b e r g e d e l a P r o v i d e n c e
St. Donat – Puy-de-Dome - Auvergne
Het Massif du Sancy gebergte is met zijn 1886 meter de hoogste vulkaan van
Frankrijk. Welkom in een van de mooiste regio’s van Frankrijk midden in het Parc
Regionial des Volcans: Sancy Artense
Ontsnap even aan het snelle Nederlandse leven en geniet van al het moois dat dit
ruige berggebied u te bieden heeft.
Onze herberg ligt in het pittoreske dorpje St. Donat, Puy-deDome. Het terras geeft prachtig uitzicht over de Puy-de Sancy,
een van de grootste wintersportgebieden van Frankrijk. Het hele
jaar door zijn hier fantastische wandel-, fiets-, en
vismogelijkheden. De spa-stadjes La Bourboule en Le Mont Dore
liggen dichtbij. Liefhebbers van kastelen en historische stadjes
kunnen hun hart ophalen.

Na een lange dag bent u welkom in de
gezellige bar of in een luie stoel bij de
open haard.
In ons restaurant kunt u lokale
specialiteiten proberen. Wij koken
voor u een mix van heerlijke
traditionele streekgerechten en het
beste van de Franse keuken.
Kinderen hoeven zich niet te vervelen
en kunnen gebruik maken van de Wii,
tafeltennistafel, sjoelbak, speelhoek,
dartspel of een DVD bekijken .
De zeer ruime hotelkamers zijn in 2010
gerenoveerd en luxe afgewerkt met
antieke meubels. Ze beschikken over
moderne, comfortabele badkamers.
Welopgevoede honden zijn van harte
welkom om te komen spelen met onze
eigen Truus & Karel!

Eric Pantekoek & Caroline Holthausen
Le Bourg - 63680 - St. Donat
+33(0)4 63 55 40 02 — +33 (0)4 73 22 37 58
info@stdonat.fr - www.stdonat.fr

Avontuurlijke Reizen voor Iedereen

Frankrijk – Auvergne

7d. /6 Nachten
620 € / pers

Halfpension
Activiteiten
inclusief
Vanaf 4 personen

Uw vakantie omvat:
Verblijf:
6 nachten in een gezellige kleine
Auberge met geheel vernieuwde
kamers o.b.v. halfpension gerund door
Nederlandse eigenaren
Data:
April tot
november

juni

en

september

tot

Vakantie op maat mogelijk:
Groepen van 6 tot 50 personen –
Sledehondenrit – Cursus Fotografie –Nachtwandeling – paardrijden –
Parapenten - Sauna, Hammam & Sauna
in de heilzame vulkanische thermen van
La Bourboule – Ideaal voor families!

Welkom in één van de mooiste regio’s van Frankrijk voor een
bijzondere vakantie in de ongerepte natuur

Contact Programma (Frans en Engels):
Franck & Hélène
Cap Expéditions :
Rue de la pavade
63680 la tour d’auvergne
0033 (0)638841798 of 0033 (0)473215623
franck@cap-expeditions.com

Let op: Sommige activeiten zijn alleen mogelijk onder voorbehoud van de juiste weercondities!

Bienvenue à

l ’A u b e r g e d e l a P r o v i d e n c e
St. Donat – Puy-de-Dome - Auvergne
Het Massif du Sancy gebergte is met zijn 1886 meter de hoogste vulkaan van
Frankrijk. Welkom in een van de mooiste regio’s van Frankrijk midden in het Parc
Regionial des Volcans: Sancy Artense
Ontsnap even aan het snelle Nederlandse leven en geniet van al het moois dat dit ruige
berggebied u te bieden heeft.
Onze herberg ligt in het pittoreske dorpje St. Donat, Puy-deDome. Het terras geeft prachtig uitzicht over de Puy-de Sancy,
een van de grootste wintersportgebieden van Frankrijk. Het
hele jaar door zijn hier fantastische wandel-, fiets-, en
vismogelijkheden. De spa-stadjes La Bourboule en Le Mont Dore
liggen dichtbij. Liefhebbers van kastelen en historische stadjes
kunnen hun hart ophalen.

Na een lange dag bent u welkom in de
gezellige bar bij de open haard of in
een luie stoel in onze zonnige tuin.
In ons restaurant kunt u lokale
specialiteiten proberen. Wij koken
voor u een mix van heerlijke
traditionele streekgerechten en het
beste van de Franse keuken.
Kinderen hoeven zich niet te vervelen
en kunnen gebruik maken van de Wii,
tafeltennistafel, sjoelbak, speelhoek,
dartspel of een DVD bekijken.
De zeer ruime hotelkamers zijn in 2010
gerenoveerd en luxe afgewerkt met
antieke meubels. Ze beschikken over
moderne, comfortabele badkamers.
Welopgevoede honden zijn van harte
welkom om te komen spelen met onze
eigen Truus & Karel!

Eric Pantekoek & Caroline Holthausen
Le Bourg - 63680 - St. Donat
+33(0)4 63 55 40 02 — +33 (0)4 73 22 37 58
info@stdonat.fr - www.stdonat.fr

