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BIENVENUE

Beste vakantiegangers,

Het L’Ami Soleil-team heet u van harte welkom op 
het domein in Vendres-Plage.

Met een verblijf in onze village legt u het lot van uw 
vakantie in onze handen, wij danken u dan ook voor 
uw vertrouwen.

Wij doen er alles aan om van uw vakantie de meest 
mooie en onvergetelijke tijd te maken.

In deze brochure vindt u alle praktische info zodat 
u nog meer kunt genieten van uw verblijf.

Ons personeel staat klaar om al uw vragen te 
beantwoorden. 

In naam van het voltallige team wens ik u een 
uitstekend verblijf in Les Mûriers.

 
Geoffrey RAHIER 
General Manager

COVID19 - Op voorwaarde van wijzigingen ten 
gevolge van de evolutie van het COVID19 virus.





L’AMI SOLEIL
5 DESTINATIONS

KEUZE UIT 5 PRIVÉ-DOMEINEN
IN HET ZUIDEN VAN FRANKRIJK

U kunt ons vinden aan de oevers van de Middellandse Zee, 
in het hart van de Provence of in de Hoge –Alpen. L’Ami 
Soleil biedt u vier zonnige bestemmingen voor geslaagde 
familievakanties.

Meer info op onze website

www.lamisoleil.com



CARTE PRIVILÈGE
L’AMI SOLEIL

Het beschikken over een “carte privilège” van l’Ami 
Soleil, is oa. profiteren van talrijke aanvullende 
voordelen, zowel tijdens het maken van uw reservering 
als tijdens uw verblijf op één van onze domeinen

Privilege annulatie verzekering;

Kies uw eigen woning, aan de hand van uw 
eigen voorkeuren;

Speciale kortingen voor u als “Client 
Privilège”;

Talrijke kortingen bij onze partners ter 
plaatse.

NOG GEEN KAART ?

Verzoek om uw persoonlijke kaart aan de receptie 
om van deze voordelen te kunnen genieten, én 
reserveer uw verblijf op onze internetsite.



HET DOMEIN
LES MURIERS



Beroemd om zijn gezellige en gemoedelijke 
campingsfeer, bevindt dit ca. 8 ha. grote domein 
zich op ca. 500m. van het strand en in een bosrijke 
omgeving.

U kunt verblijven in mobilhomes of in één van de 
VIP Cottages, allen zijn compleet uitgerust en elk 
staan op een privé, door groen omgeven, stukje 
terrein incl. een parkeerplek.

Het domein beschikt over een aquapark met 
kinderbad en glijbanen en vele sportieve 
voorzieningen.

In het hoogseizoen, presenteert het animatieteam 
een gevarieerd programma van activiteiten. 

Het “eiland van de schatten”, onze miniclub 
verwelkomt uw kinderen gratis en presenteert 
een waaier van sportieve, creatieve en originele 
activiteiten.

HET DOMEIN
LES MURIERS



Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Van 9h tot 12h & Van 15h tot 18h

Van 9h tot 12h & Van 15h tot 18h

Van 9h tot 12h & Van 15h tot 18h

Van 9h tot 12h & Van 15h tot 18h

Van 9h tot 12h & Van 15h tot 18h

Van 8h tot 12h & Van 14h tot 20h

Van 9h tot 12h

LAAGSEIZOEN
Variabele 
openingsuren (hangen 
uit aan de receptie).

DE RECEPTIE

Ons team staat tot uw beschikking als u vragen heeft 
over het domein, de streek en/of de activiteiten 
die in de omgeving te doen zijn. 

Als u een klein probleem tegenkomt, aarzel dan 
niet om naar de receptie te gaan om het te melden. 
Ons personeel zal er alles aan doen om het op te 
lossen.

OPENINGSUREN
JULI - AUGUSTUS



DÉTENTE & AMUSEMENT

Het zwemcomplex van het domein beschikt over 
een groot zwembad, een kinderbad, een waterpark 
met glijbanen en fonteinen, bubbelbaden en een 
zwembad met tegenstroom.

Rond het zwembad vindt u ligstoelen om uit te 
rusten en te ontspannen.  U kunt ook matrassen 
huren bij de badmeester (€ 2/dag).

De openingsuren vindt u bij de ingang en de receptie.

ZWEMBADEN

TOEGANG EN RICHTLIJNEN

De toegang is gratis en uitsluitend voorbehouden voor onze 
gasten. Het dragen van een armbandje is verplicht. U kunt 
deze krijgen bij de receptie.

Omwille van hygiënische redenen zijn shorts/bermuda’s 
verboden, en bij het binnenkomen moet men verplicht een 
douche nemen.



« L’ÎLE AUX TRÉSORS»

De miniclub “L’Île aux Trésors“ zorgt gratis voor 
kinderen van 5 tot 12 jaar, en dit van maandag tot 
vrijdag.

Zij worden begeleid door erkende, meertalige en 
dynamische animatoren.

Op het programma: sportieve en ludieke activiteiten, 
knutselen, wereldoriëntatiespelen, dans en show, 
mini-disco ...

De kinderen bereiden elke week acts voor die ze u 
op vrijdagavond voorstellen.

De Miniclub is er om uw kinderen een invergetelijke 
vakantie te bezorgen.

Info & inlichtingen kunt u vragen aan onze 
animators.

MINI CLUB
JULI-AUGUSTUS

PROGRAMMA
Het volledige programma is 
verkrijgbaar bij het informatiepunt 
«ANIMATIE» (zie plattegrond).



VEEL PLEZIER DEZE ZOMER BIJ L’AMI SOLEIL!

Jong en oud vindt zijn gading bij Les Mûriers! Elke 
avond staan er animaties gepland die u een fijne tijd 
bezorgen. 

Meerdere avonden per week zal het dorpspodium, 
gelegen op het terras van de bar, u vermaken. 

Op het menu: live concerten, danslessen, dj’s voor 
thema-avonden, ... artiesten die je zullen dansen en 
zingen.

FEESTJES
JULI- AUGUSTUS

APÉRO 

Elke dag rond apero time kunt u ons animatorteam 
ontmoeten in de bar van de village, waar een 
gezellige en familiale sfeer heerst.



SPORT INFRASTRUCTUUR

Voor een sportvakantie zit u goed in Les Mûriers.

De beste remedie tegen een avondje doorzakken 
is dan ook uw sportschoenen aantrekken en u 
helemaal uitleven in het spel.

Als huurder kunt u gratis gebruik maken van de 
aanwezige sportinfrastructuur.

• Petanqueterreinen; 
• Tennis courts (op reservatie) 
• Een multifunctioneel sportterrein, beach 
volley terrein, voetbalveld; 
• Ping pong; 
• Speelterrein voor kinderen ;

SPORT

   GOED OM TE WETEN

Gratis beschikbaar aan de receptie (op presentatie 
van identiteitsbewijs en volgens beschikbaarheid).



SUPERETTE

Ver hoeft u zich niet te verplaatsen. U vindt alles wat 
u nodig heeft in de superette van het domein.

De superette ligt naast de receptie en biedt u 
cosmeticaproducten, eten, drank, kortom alles voor 
een goed aperitief en rustmoment.

 
ONTBIJT

Stokbroden, croissants, chocoladebroodjes, ... U vindt 
alles wat u nodig heeft voor uw ontbijt bij de bakker 
van het domein, naast de receptie.

 
BAR / RESTAURANT

Last van een hong ertje? Ga naar de bar / restaurant 
«La Payotte des Muriers» naast het receptie. 

De ideale plek om te aperitieven in het zonnetje en 
te smullen van een aperoplank met lokale producten.

Ruime keuze uit gekoelde bieren en cocktails.Worden 
ook aangeboden: tapas, pizza’s, frietjes,  ijsjes, enz.

DIENSTEN
JULI - AUGUSTUS



ANIMATIES
JULI - AUGUSTUS

VOLLEDIG PROGRAMMA

HET OFFICIËLE PROGRAMMA IS OP HET DOMEIN OP DE 
BIG BORDEN - INFORMATIEPUNT AANGEGEVEN (ZIE 
PLATTEGROND).

Tijdens uw hele verblijf stellen de animators van 
L’Ami Soleil u activiteiten voor jong & oud voor.

Het dag- en avondprogramma is goed gevuld. 
Naargelang de leeftijd van uw kinderen kunnen 
ze knutsel- of dansworkshops volgen, spelletjes 
spelen of sporten beoefenen.

De jongsten (vanaf 5 jaar) kunnen genieten van de 
miniclub. De oudere kinderen kunnen aquagymen, 
spelen in het water, competities  volgen en 
deelnemen aan petanquewedstrijden.



RÉCEPTION : +33 (0) 467 32 67 22 
TAXI : +33 (0) 467 80 99 09
OFFICE DU TOURISME :  +33 (0) 467 39 63 39
DENTISTE DE GARDE : +33 (0) 467 09 97 13
MEDECIN DE GARDE :  +33( 0) 467 32 30 60 

PRAKTISCHE INFO
LES MURIERS

VEILIGHEID - Voor ieders veiligheid is de snelheid beperkt 
tot 10 km/u.

DIEREN - Honden dient men verplicht aan de lijn te hou-
den. Wij houden van dieren, maar ze zijn verboden op de
speelruimte. Gelieve de uitwerpselen van uw dier op te rapen 
zodat het domein voor iedereen zo aangenaam mogelij blijft.

PARKING - Parkeren dient te gebeuren op de daarvoor
voorziene plaatsen voor uw woning.

BARBECUES - Diensten waarvoor u terecht kan aan de
receptie: de huren van plancha : 50€ / week. 
Het gebruik van een barbecue is verboden.

HUISHOUDAFVAL - Er zijn vuilnisbakken beschikbaar voor 
huishoudafval in de buurt van uw verblijfplaats. Gelieve voor 
glas, plastic en karton de daarvoor voorzien recyclagebannen
te gebruiken. Het is verboden om waslijnen te spannen op de 
balkons en in de tuinen.

NOOD 
NUMMER

TOEGANG TOT HET DOMEIN - U hebt de magnetische 
badge die u bij aankomst overhandigd kreeg nodig om het 
domein in en uit te kunnen met uw voertuig.

WASSERETTE - Wilt u de was doen tijdens uw verblijf? In 
het receptiegebouw vindt u een wasserette.

NOODNUMMER - Bel bij noodsituaties naar  112

REGELEN - U bekomt de veiligheidsrichtlijnen van het 
domein als u check in. Dit document bevat de gedragscode 
die u moet volgen tijdens uw verblijf.



De markt van Vendres-Plage vindt drie keer per week 
plaats (dinsdag-, donderdag- en zondagvoormiddag).

Na 10 minuten rijden staat u op de markten van 
Sérignan en Valras-Plage die een bezoekje meer 
dan waard zijn.

In de zomer telt de avondmarkt van Saint-Pierre 
niet minder dan 40 kramen. Juwelen, decoratie, 
souvenirs ... Alles is er te vinden!

MARKTEN
VENDRES-PLAGE

MARKTDAGEN

A PROXIMITE
Vendres-Plage
Valras-Plage
Sérignan

DANS LES ENVIRONS
Portiragnes-Plage 
(juillet-août)
Agde
Bessan
Béziers
Cap d’Agde  
(emplacement différent)
Sète
Pézénas
 
NOCTURNE
Saint-Pierre  
(juillet-août)

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM



DE STREEK
VENDRES - PLAGE



DE STREEK
L’HÉRAULT

Langs de Middellandse Zee met haar zandstranden, 
op een steenworp van het Kanaal du Midi en te 
midden van prachtige middeleeuwse steden vindt u 
Vendres-Plage gelegen in de Franse regio Languedoc-
Roussillon en meer bepaald in het departement 
Hérault tussen Valras (op ongeveer 10 km) en Cap 
d’Agde (op ongeveer 15 km).

Hérault, dat als een natuurlijk amfitheater de 
Middellandse Zee omarmt, beschikt over vele 
adembenemende landschappen, archeologische sites, 
natuurgebieden, pittoreske dorpjes en historische

VENDRES-PLAGE

BIG 5 - GEZINSACTIVITEITEN

BIG 5 - BEZOEK EN ONTDEKKING

UW PRIVILEGE VOORDELEN



VENDRES-PLAGE

STRAND & KUST
De regio van Vendres-Plage wordt ook wel het Venetië 
van de Languedoc genoemd omwille van haar prachtige 
stranden, haar baaien met steile kliffen en haar vele 
kanalen. Maar bovenal is deze streek gekend om haar 
gezellige en zachtjes glooiende zandstranden.
 
GROENE BADPLAATS
Vendres-Plage, een badplaats die gevrijwaard bleef 
van beton en verstedelijking, heeft een unieke fauna
en flora, met veel duinen en paadjes. 

OFFICE DU TOURISME

Het Infopunt Toerisme van Vendres-Plage ontvangt 
u graag om informatie en documenten te geven 
over de activiteiten, evenementen en must sees.

Open in het seizoen 7/7.



BIG 5 - GEZINSACTIVITEITEN

1.  PAINTBALL & 
LASERGAME

Paintballen in een unieke 
sfeer op 500m van Les 
Mûriers. 

Adrenaline, spanning en fun 
verzekerd.

In het seizoen alle dagen 
open van 10u tot 12u en 
van 16u tot middernacht.

2.  ACCRO JUMP

Accrojump, gelegen in 
Sérignan, is het grootste 
avonturenpark van Frankrijk.

Touwparcours, death rides, 
grote netten om voetbal of 
volley te spelen enz. Alles 
speelt zich af op een hoogte 
tussen 5 en 7 m bo ven de 
grond.

In juli en augustus is het 
park elke avond open tot 
middernacht. U krijgt dan 
een hoofdlamp. Mooie 
herinneringen verzekerd.



3.  KOLANDIA PARC

Kolandia Park, open in juli 
en augustus, is het grootste 
park met luchtkastelen en 
trampolines van de streek.

Het is een park voor 
kinderen, maar ook voor 
tieners & volwassenen. Geen 
tijdslimiet.

Gelegen in Valras, alle dagen 
open van 10u tot 13u en van 
17u tot middernacht

4.  SUN KARTING

In Valras kunnen kinderen en 
volwassenen naar hartenlust 
karten.

Er is ook een quadparcours 
voor groot en klein.

7d/7 open van april tot 
september. Nocturne in juli en 
augustus van 11u ‘s morgens 
tot middernacht.

5.  ESPACE LOCATION 34

In Vendres-Plage kunt u aan 
het strand boten en jetski’s 
huren bij ESPACE LOCATION 
34. U kunt er ook waterskiën, 
bananariden, flyfishen en 
parasailen.



BIG 5 - BEZOEK & ONTDEKKING

1. LA CITE DE 
CARCASSONNE

Een bezoek aan Carcassonne 
en haar versterkte 
middeleeuwse cité staat 
gelijk aan een bezoek aan de 
grootste Europese Unesco-
werelderfgoedsite in haar 
soort.

2. RESERVE AFRICAINE DE 
SIGEAN

Kruip in uw wagen en beleef 
een onvergetelijke ervaring: 
ga voor één dag op safari met 
uw kinderen en bewonder 
de wilde diersoorten van dit 
reservaat.

Een bezoek aan het 
Afrikaanse reservaat van 
Sigean bestaat uit een 
autoroute van ongeveer 1 
uur en een wandeling van 
ongeveer 2u30.



3. LES GORGES DE 
L’HÉRAULT

Op anderhalf uur rijden 
van Portiragnes ligt deze 
toeristische site met een 
ongerepte en bijzonder 
woeste natuur.

U kunt tot 300 meter afdalen 
in de kloven van Hérault die 
ideaal zijn als u een pittoreske 
kanotocht wilt ondernemen.

4. PEZENAS, VILLE DE 
MOLIÈRE

Pézenas, een stad met een 
rijk historisch verleden, trekt 
veel toeristen zonder dat het 
authentieke karakter verloren 
gaat. Het historische hart van 
deze oude markstad en zijn 
beroemde theater zullen u 
betoveren en terug in de tijd 
brengen.

5. LE CANAL DU MIDI

Dankzij een fietspad kunt 
u langs het Kanaal heen en 
terug fietsen tot Béziers.

U kunt ook bootjes huren 
waarvoor u geen vaarbewijs 
nodig hebt. 



PRIVILÈGES VOORDELEN

De Carte Privilège « L’Ami Soleil » geeft recht op 
talrijke kortingen bij onze partners in de regio.

Om van deze voordelen te genieten volstaat het 
uw kaart te tonen bij aankoop van tickets.

Deze kortingen zijn één van de vele voordelen van 
de Carte Privilège.

NOG GEEN KAART ?

Verzoek om uw persoonlijke kaart aan de receptie 
om van deze voordelen te kunnen genieten, én 
reserveer uw verblijf op onze internetsite.

ONTDEKKEN

https://lamisoleil.com/avantages-privileges-muriers


CHECK OUT
HET VERTREK



CHECK OUT
HET VERTREK

UREN

Vertrek tussen 8.00 u en 10.00 u (enkel op 
zaterdag in juli en in augustus).

Bij uw vertrek denkt u eraan de sleutels in de 
daarvoor bestemde brievenbus te deponeren 
(bij de receptie).

EARLY CHECK OUT

Indien u uw villa buiten de openingstijden van de 
receptie wil verlaten, wordt de contrôle van deze 
na uw vertrek door onze medewerkers uitgevoerd. 
De waarborg zal daarna vernietigd worden (credit 
card afdruk).

Om eventuele misverstanden te voorkomen in 
verband met waarborg-inningen adviseren wij u 
om aangebrachte schade tijdens uw verblijf te 
signaleren aan de receptie.



•   Doe de vaat en z et alles op zijn 
plaats, maak de a fwasmachine leeg.

•   Maak de koelkast ijsvrij en leeg, kuis 
de o ven en de planchagrill.

•   Ledig de vuilnisbakken, haal uw eten 
uit de kast en.

•   Zet de meubels terug op hun plaa ts.

•   Leg de lakens en handdoeken op de ta 
fel van het terras.

ALVORENS TE VERTREKKEN
RESPECTEER HET VOLGENDE

DANK U VOOR UW  BEGRIP.



Wat vond u van uw vakantie in Les Mûriers?

Omdat we onze infrastructuur en ons domein 
steeds willen verbeteren, luisteren we graag naar 
onze gasten. 

Vergeet dus niet om bij thuiskomst een boodschap 
na te laten op TripAdvisor of onze Facebook.
pagina.

Daarnaast krijgt u een tevredenheidsenquête 
overhandigd van ons team.

We hopen dat u een aangenaam verblijf had in de 
Hautes-Alpes. Alvast bedankt voor uw feedback. 
Hopelijk zien we u nog eens terug.

UW MENING 
TELT !

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1080325-d7912702-Reviews-Domaine_Les_Muriers-Vendres_Herault_Occitanie.html
https://www.facebook.com/LAmiSoleilLesMuriers
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1080325-d7912702-Reviews-Domaine_Les_Muriers-Vendres_Herault_Occitanie.html
https://www.facebook.com/LAmiSoleilLesMuriers




LAMY PROPERTY
INVESTEREN IN EEN VAKANTIEWONING

KOOP UW EIGEN WONING IN VENDRES-PLAGE

Wist u dat de accommodaties in de vakantiedorpen L’Ami 
Soleil te koop zijn?

INVESTEREN IN RECREATIE, OF HOE PLEZIER EN RENDEMENT 
COMBINEREN?

U hebt genoten van uw vakantie, de village en de regio? Dus 
waarom niet uw eigen villa kopen?

•  FISCALE OPTIMALISATIE

•  TERUGBETALING VAN DE BTW

•  JAARLIJKS RENDEMENT

•  HUURINKOMSTEN

•  GRATIS VAKANTIE

•  ENZ.

Surf naar onze website om de woningen te bekijken die te koop 
staan in onze Village.

U ontdekt er ook welke voordelen deze investering inhoudt.

Meer info : www.lamyproperty.com
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