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LE CLOS DES OLIVIERS
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WELKOM

Beste vakantiegangers,

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

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 het Clos des Oliviers.

Jan HERMAN 
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
LE CLOS DES OLIVIERS



Gelegen op slechts een aantal km van de Golf van 
Saint-Tropez, ligt in het midden van het vredige, 
typisch Provençaals dorpje Vidauban, ons bewaakte 
privédomein.

Een bevoorrechte plek voor rust en ontspanning. Er 
is oa. een aqua park van 600m2, tennis-terreinen, 
een Multi-sport terrein, kinderspeelplaats, jeu de 
boules.

Kortom Le Clos des Oliviers beschikt over uitstekende 
voorzieningen.

Gebouwd in Provençaalse stijl, beschikken de villa’s 
over alle comfort, zowel interieur als exterieur, met 
oa. mooi aangelegde tuinen en terrassen met BBQ’s.

Van de Gorges du Verdon tot de kleine specifieke 
Provençaalse dorpjes, het achterland biedt 0ontelbare 
mogelijkheden voor uitstapjes en bezichtigingen.

HET DOMEIN
LE CLOS DES OLIVIERS



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 17h

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



600 M2   FUN EN 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 (€ 4/dag).

De openingsuren vindt u bij de ingang en de receptie.

TOEGANG & REGELGEVING - NIEUW IN 2021 

Om toegang te krijgen tot het zwembadcomplex, moet u uw 
elektronische armband bij de poort scannen. Deze armband 
krijgt u bij uw aankomst bij de receptie.

Vrije toegang en exclusief gereserveerd voor onze 
vakantiegangers. 

Om hygiënische redenen zijn korte broeken en Bermuda’s 
niet toegestaan en is douchen verplicht.

ZWEMBADEN



« LES MINIONS»

De miniclub “Les Minions“ 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 Le Clos des Oliviers!

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.

Doe eens gek! Het is vakantie voor iets ... =)

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 Le Clos des 
Oliviers.

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.

 
BOULANGERIE

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

 
LA PAYOTTE DU CLOS

Tegenover het podium van het domein, naast het 
zwembad, vindt u de snackbar waar u gezellige 
momenten beleeft op het terras.

Worden ook aangeboden: tapas, poulets, 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) 494 99 99 60
TAXI : +33 (0) 494 67 35 22
OFFICE DU TOURISME :  +33 (0) 494 73 10 28
DENTISTE DE GARDE : +33 (0) 498 01 62 63
MEDECIN DE GARDE : +33( 0) 848 13 31 33

PRAKTISCHE INFO
LE CLOS DES OLIVIERS

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 - Voor of rond uw huis is een plek voorzien om 
uw voertuig te parkeren.

BARBECUES - In verband met brandgevaar, vragen wij u 
voorzichtig te zijn tijdens het gebruik. Wij verwijzen hiervoor 
naar de instructies in het huisreglement.

HUISHOUDAFVAL - Er zijn vuilnisbakken beschikbaar voor 
huishoudafval net buiten het domein. Gelieve voor glas, Plastic 
en karton de daarvoor voorziene recyclagebakken te gebruiken.

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.



PROVENÇAALSE MARKTEN

Maak van uw verblijf in de Provence gebruik om 
de Markten van de typisch Provençaalse dorpjes te 
bezoeken.

De markt van Vidauban met zowat 100 kramen is er elke 
zondagvoormiddag van 8u tot 13u op het dorpsplein. 

Op 10 minuten rijden van het domein vindt u de markt 
van Lorgues, de grootste markt van de Provence die 
zeker een bezoekje waard is.

MARKTEN
VIDAUBAN 

MARKTDAGEN

IN DE OMGEVING
Vidauban
Lorgues
Les-Arcs-Pignans-
Gonfaron
Le Luc-Flassans
Saint-Tropez
Saint-Maxime
Flayosc 

IN ITALY (A environ 1h30)
Vintimille
San Rémo

AVONDMARKTEN 
(juillet-août)
Roquebrunes S/ Argens
Les Issambres
Saint-Raphael

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM



DE STREEK
LE VAR



Een unieke regio, de echte natuur van het zuiden.

In het hart van de Provence, in het departement 
Var, ligt ons vakantiepark ‘Le Clos des Oliviers’, nabij 
diverse toeristische trekpleisters.

Ontdek tijdens uw verblijf in Vidauban de parels 
van de Provence.  Saint-Tropez, Saint-Raphael, het 
platteland, de Gorges du Verdon, de Plaine des 
Maures of de kust, het strand en de Middellandse 
Zee ... 

Elke dag zijn er talrijke excursies mogelijk in de 
nabijheid van het domein die uw vakantie helemaal 
af maken.

VIDAUBAN

BIG 10 - WAT TE DOEN IN DE BUURT?

VOORDELEN VAN DE CARTE PRIVILÈGE

DE STREEK
LE VAR



VIDAUBAN

ROSÉ DE PROVENCE

Vidauban is een op en top Provençaals stadje met 
meer dan 11.000 inwoners dat een erg belangrijke 
rol speelt.

De helft van zijn grondgebied bestaat uit bossen, 
terwijl een ander groot deel bestemd is voor de 
landbouw.

De vele wijngaarden zijn bedoeld voor de productie 
van erkende kwaliteitswijnen met AOC-label.

NATUUR

Vidauban wordt beschermd door de kapel van 
Saint-Brigitte. De twee rivieren Argens en Aille en 
hun geliefde watervallen stromen door de stad.

In het stadscentrum vindt u mooie fonteinen waar 
u even tot rust kan komen in de schaduw van de 
platanen.



BIG 10
WAT TE DOEN IN DE BUURT?

1.  LES GORGES DU 
VERDON

Gelegen op een uurtje 
autorijden van de « Clos 
des Oliviers », is de Gorges 
du Verdon een wereldwijd 
bekende enorme kloof, die 
gedurende duizenden jaren is 
uitgesleten door de rivier de 
Verdon.

 
2.  EEN BEZOEK VAN 
SAINT-TROPEZ

Gelegen op ca.40km van 
ons vakantiedorp, vind u 
dit dorpje in de Côte d’Azur 
met een bewonersaantal van 
slechts 4900 inwoners, is het 
desondanks één van de meest 
bekende dorpjes ter wereld.

 
3.  EEN BEZOEK AAN EEN 
WIJNCOÖPERATIE

Hoe kunt u een verblijf in 
de Provence doorbrengen 
zonder een bezoek te 
brengen aan een wijngaard, 
wijnkelders en deel te nemen 
aan wijnproeverijen?



4.  LE PARC AQUA’LOISIR  
LE DROP’IN

Dit recreatiepark met veel 
watervertier&plezier zal 
uw kinderen&tieners veel 
vreugde geven. 

Ontspanning, plezier en de 
mooiste herinneringen voor 
uw kinderen!

5.  HET PLATTELAND EN DE 
TYPISCHE DORPJES VAN 
DE PROVENCE

Vanaf ons vakantiedorp te 
Vidauban zijn, er per auto, 
talrijke kleine, typische 
Provençaalse dorpjes te 
bezoeken. 

Neem een dag de tijd om deze 
stuk voor stuk te bezoeken.

6.  LE MARCHÉ DE LORGUES

De grote markt van Lorgues 
vindt elke dinsdagvoormiddag 
plaats. Een bezoek hieraan 
mag niet ontbreken. 

 



7.   CANYONING

Aanbieders genoeg. Ontdek 
tijdens uw verblijf het plezier 
van canyoning in de volle 
natuur.

8.  LA PLAINE DES MAURES

Deze bergketen die de 
Côte d’Azur scheidt van het 
platteland is een bezoekje 
meer dan waard. Ideaal 
voor een wandeling in de 
ongerepte natuur, u waant 
zich op de Afrikaanse vlakten.

 
9.  LA PLAGE À FRÉJUS

Na 30 minuten rijden staat 
u op het strand. Perfect om 
een dagje te zonnebaden 
aan de Côte d’Azur. Want 
ook dit is vakantie.

 
10.  EEN FIETSTOCHT OP 
DE WIJNWEG

La Vigne à Vélo en la 
Méditérranée à Vélo, twee 
routes in Dracénie, van 
ongeveer honderd kilometer, 
geschikt voor het hele gezin.



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/fr/avantages-privileges-clos-vidauban


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 plaa ts, 
maak de a fwasmachine leeg.
• Maak de koelkast ijsvrij en leeg, kuis de o 
ven.
• Ledig de vuilnisbakken, haal uw eten uit 
de kast en.
• Maak de barbecue en grill schoon.
• Zet de meubels terug op hun plaa ts.
• Leg de lakens en handdoeken op de ta fel 
van het terras.
• Bevestig de luiken en slu it de r amen en 
luifel.

ALVORENS TE VERTREKKEN
RESPECTEER HET VOLGENDE

DANK U VOOR UW  BEGRIP.



Wat vond u van uw vakantie in Le Clos des Oliviers?

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-g1194669-d1195183-Reviews-Le_Clos_des_Oliviers-Vidauban_French_Riviera_Cote_d_Azur_Provence_Alpes_Cote_d_Azur.html
https://www.facebook.com/lamisoleilclosdesoliviers
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1080325-d7912702-Reviews-Domaine_Les_Muriers-Vendres_Herault_Occitanie.html
https://www.facebook.com/LAmiSoleilLesMuriers




KOOP UW EIGEN WONING IN VIDAUBAN

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

LAMY PROPERTY
INVESTEREN IN EEN VAKANTIEWONING
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