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Wat leuk dat je deze autoroute langs de beroemde Franse Route du Soleil hebt aangeschaft. Wij

brengen graag onze vakantie door in het veelzijdige Frankrijk en daarom hebben we deze gids

gemaakt, zodat andere ouders kunnen reizen in onze voetsporen om oude stadjes, schilderachtige

dorpen, prachtige kastelen, vele wijnboerderijen, hoge bergen, groene bossen, meanderende

rivieren en nog veel meer Frans avontuur kunnen ontdekken!

In deze autoroute nemen we jullie in 6 etappes mee langs mooie plekjes aan, of juist een stuk bij

de originele Route du Soleil vandaan. Alleen deze route kun je al voor minimaal 6 maal 2 weken

Frankrijk gebruiken. Aan het einde van Etappe 6 zetten we je keurig af in Marseille, het eindpunt

van de officiële Route du Soleil.

Deze unieke online reisgids is geschreven als roadtrip. Je kunt deze autoroute rijden zoals wij deze

beschreven hebben of gedeeltelijk de tolweg nemen. Ook kun je er bepaalde etappes uitpakken

om juist dat gebied te ontdekken. De etappes zijn beschreven van noord naar zuid, maar kunnen 

 met gemak van zuid naar noord worden gereden tijdens de terugweg.

Wij wensen jullie een mooie reis met jullie kinderen!

 

Bon voyage!
Daphne & Mireille

Woordje
vooraf

http://community.kleinewereldreiziger.nl/
https://www.instagram.com/kleinewereldreiziger/
https://www.facebook.com/KleineWereldreiziger/


De route du soleil,
nèt even anders
Ontdek Frankrijk in 6 verrassende etappes
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Accommodaties

In het online moodboard ´Bonjour Frankrijk´ in
Kleine Wereldreiziger PLUS staat onze complete
selectie van fijne accommodaties aan de route. 

Bereid een
roadtrip voor

Wil je toch nog even die ene vraag
stellen over jullie rondreis? Als lid van
Kleine Wereldreiziger PLUS kun je jouw
persoonlijke vakantievragen stellen.

meer informatie

meer informatie

frankrijk
route du soleil

de route du soleil, nèt even anders

Haal alles uit
deze reisroute!

Lees op je tablet of smartphone

We willen het gebruik van papier graag beperken,
daarom is deze reisgids gemaakt om te
downloaden op je telefoon of tablet. Zo heb je
hem altijd bij je onderweg. Handig en duurzaam!

Handig  om te  weten

https://leden.kleinewereldreiziger.nl/boards/frankrijk
https://leden.kleinewereldreiziger.nl/boards/frankrijk
https://kleinewereldreiziger.nl/plus
https://kleinewereldreiziger.nl/plus


Gordes in de Provence

Les Plus Beaux Villages de France zijn officieel de mooiste dorpjes van Frankrijk. En
dat worden ze niet zomaar! Al deze dorpen hebben een eeuwenoude geschiedenis,
mogen niet meer dan 2.000 inwoners hebben en kennen de typische Franse cultuur.
Bovendien moeten er twee monumenten of beschermde bezienswaardigheden zijn.
In een Plus Beaux Village vind je vaak kleinschalige hotels, chambres d'hôtes,
restaurants en winkeltjes met lokale producten. Het uitgangspunt van een Plus
Beaux Village is dat de sfeer van het dorpje behouden  blijft.

   Les  P lus  Beaux  V i l l ages



Auto 
Autopapieren 
Autosleutel 
Benzinestation 
Bekeuring  
Brug 
Gewond 
Gevarendriehoek 
Huurauto 
Kapot 
Kruispunt 
Landkaart 
Linksaf
Ongeluk 
Parkeerplaats 
Pech 
Politie 
Rechts 
Rechtdoor 
Rijbewijs 
Stoplicht 
Tol 
Overtreding 

On y  va !
handige woorden voor onderweg

Voiture
Papiers de  la voiture
Clé de la voiture
Station-service
Amende
Pont
Blessé
Triangle de signalisation
Voiture de location
En panne
Point d’intersection
Carte  géographique
à  gauche
Accident
Parking
Panne
Police
à droit
Tout droit
Permis de  conduire
Feu
Péage
Infraction

Accu
Airconditioning 
Bougie 
Knipperlicht 
Koppelingsplaat
Lak
Lamp
Lekke band
Raam 
Remmen 
Achteruitkijkspiegel
Stuur
Versnellingsbak

Batterie
Climatisation
Bougie
Clignotant
Disque d’embrayage
Peinture
Lampe
Pneu à plat
Fenêtre
Freins
Rétroviseur
Volant
Boîte de vitesses

Algemeen Onderdelen

Normaal loodvrij
 
Super loodvrij
Diesel
Lpg

Super carburant sans
plomb
Super carburant
Diesel
Gpl/gazole

Benzine

File
Herinnering
Vaart minderen
Weg versperd/
afgesloten

Embouteillage
Rappel
Ralentir
Blocage, rue barré

Onderweg
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Frankrijk
e-books

Bekijk

https://kleinewereldreiziger.nl/e-books-frankrijk/
https://kleinewereldreiziger.nl/e-books-frankrijk/


Meer  in format ie

   Avonturenpark  Pokey land

Pokeyland
La Haie Focart
57420 Fey
www.pokeyland.com
Minimale tijdsduur: halve dag

Tussen Metz en Nancy, op ongeveer 20
minuten rijden van Metz vind je
Avonturenpark Pokeyland. Midden in een
bos is een outdoor park met -zoals de
kinderen het noemen- stoere activiteiten.
Je kunt hier klimmen in een klimbos, er is
een kinderboerderij en de kinderen kunnen
heerlijk trampolinespringen of het
blotevoetenpad bewandelen.

Maar dat is volgens onze kinderen nog
niet stoer genoeg. Moet er een tandje bij?
Dan kun je ook paintballen, lasergamen,
skelteren, jetskiën of quadrijden. Op de
website, maar ook in het park zie je bij de
attracties voor welke leeftijd of lengte de
activiteit geschikt is. Uiteraard staan er
overal mensen van het park die je
instructies geven hoe je de activiteiten op
een veilige manier kunt uitvoeren.

Het is handig om te weten dat je vrij
toegang hebt tot het park. Als je als ouder
geen activiteiten wilt doen, dan is het dus
niet nodig om een ticket te kopen.

Hoe, wat, waar?
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https://lepetittraindemetz.com/


Booking.com
Nog altijd het grootste aanbod in vakantiehuizen,
hotels, bed & breakfasts en bijzondere plekjes.
> Boek een accommodatie op Booking.com

Gîtes
Duizenden vakantiehuizen en voor ieder budget een
passende overnachting.
> Boek eenvoudig online via gites.nl

VAN G îTES  TOT  GLAMPING

POPULAIRE AANBIEDERS

Huttopia
Heerlijke bos villages en natuurcampings in de
bergen, op het platteland of aan zee.
> Boek direct online bij Huttopia

Vacanceselect
Complete parken met vaak veel faciliteiten voor
gezinnen zoals een waterparadijs.
> Boek je ideale vakantie bij Vacanceselect

Sandaya
4- en 5-sterrencampings, verpakt in grote en kleine
parken met glijbanen, en veel waterplezier.
> Boek rechtstreeks bij Sandaya

Frankrijk is voor veel Nederlandse gezinnen bij uitstek hét land
voor een fijne camping- of glamping vakantie. Maar gîtes,
boerderijen en vakantiehuizen in de natuur winnen aan
populariteit bij gezinnen. Wij delen in onze Frankrijk reisroutes
veel fijne plekjes om te overnachten. Wil je liever zelf zoeken?
Dan zijn dit aanbieders die wij uit eigen ervaring aanbevelen.

https://www.booking.com/country/fr.nl.html?aid=1229868
https://www.booking.com/country/fr.nl.html?aid=1229868
https://www.gites.nl/frankrijk/?tt=32262_12_157013_ebook&r=%2F
https://www.gites.nl/frankrijk/?tt=32262_12_157013_ebook&r=%2F
https://fnty.co/c/r-NwGhZSsy
https://www.vacanceselect.com/nl/camping/frankrijk/
https://www.vacanceselect.com/nl/camping/frankrijk/
https://www.sandaya.nl/


VERLIEFD
OP DEZE LEUKE CABANE

We beginnen deze etappe met een tip die we vaker geven. Boek minimaal één bijzondere
accommodatie tijdens je vakantie. Daarmee creëer je herinneringen voor het leven! Die
leuke boomhut met uitzicht op de rivier of die fijne safaritent met een terras waar je iedere
avond geniet van de ondergaande zon. De kinderen die naar de voordeur sprinten bij het
horen van de bel van de bakker die met paard en wagen verse broodjes brengt. Het is
heerlijk om met je kleine wereldreiziger herinneringen te maken waar je het jaren later nog
over hebt! Wij tippen een aantal van die plekken aan deze etappe.

Village Huttopia
Forêt des Vosges

OVERNACHTEN
OP BIJZONDERE PLEKKEN

Deze gloednieuwe Huttopia ligt in het hart van de Vogezen op 10 kilometer van
Gérardmer. De accommodaties van dit park kunnen we wel echte wereldplekken
noemen. Een groot terras met comfortabele tuinmeubelen én lakens en
handdoeken zijn altijd inbegrepen. Als je wilt boek je wat extra comfort, dan zijn
jullie bedden opgemaakt bij aankomst. Het terrein is autovrij dus neem niet te
veel mee, je kunt op het park een wasje draaien als je wilt.

BESCHIKBAARHEID
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Stiekem zijn wij verliefd op de Cabane
Village. Helemaal van hout, authentiek
en met houtkachel. Heerlijk in het voor-
en najaar.

https://fnty.co/c/r-LfMDYaQg
https://fnty.co/c/r-VTXRZuGh


ALSACE
ADVENTURE
PARK
Alsace Adventure Park was het allereerste
klimpark in de Elzas ooit. Wij waren bij
Alsace Adventure Breitenbach. Op een uur
rijden naar het noordoosten ligt in het
plaatsje Ostwald -vlakbij Straatsburg- nog
een klimpark van Alsace Adventure. Ze zijn
daar zelfs nog meer ingespeeld op de
allerkleinsten. In Breitenbach kun je jezelf
maximaal uitdagen met klimmen en
ziplinen op vanaf een halve tot 25 meter
hoogte. Voor iedere wens is er een
uitdaging en moeilijkheidsgraad. Wij
genieten hier bijna de hele dag met onze
tiener én met onze peuter die zich
vermaakt op 3 parcoursen en de
gigantische glijbaan van 15 meter!

VOOR HET HELE GEZIN

Dit klimpark heeft een zipline vallei
waarin je 3 kilometer kunt glijden over de
8 megalange ziplines dwars over de vallei.
Je hebt hier een adembenemend uitzicht
over het dal.

ZIPLINEN
VANAF 12 JAAR
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Alsace Adventure Park
Col du Kreuzweg

67220 Breitenbach
parc-alsace-aventure.com

Minimale tijdsduur: halve dagHoe, wat, waar?



Rulantica

https://www.europapark.de/nl/rulantica


Meer  in format ie

   E legant  s tad je  in  Haut-Rhin

Spoorwegmuseum Cité du Train
2 Rue Alfred de Glehn
68200 Mulhouse
citedutrain.com
Minimale tijdsduur: 2 uur

Zoo de Mulhouse
111 Av. de la 1ère Division Blindée
68100 Mulhouse
www.zoo-mulhouse.com
Minimale tijdsduur: halve dag

Spoorwegmuseum Cité
du Train
Als je treinfanaten in je gezin hebt, is het
spoorwegmuseum van Mulhouse een
aanrader. Cité du Train is het grootste
spoorwegmuseum van Europa. Dit museum
is ingesteld op gezinnen. Hier vind je
ontzettend veel echte treinen en kun je
zien hoe treinen in de loop der tijd  zijn
veranderd. Onze kinderen verwonderden
zich vooral bij het zien van de oude
stoomtreinen en de ‘chique’ wagons. De
locomotieven en wagons zijn er ook in
kleinere varianten. Niet alle treinen zijn
alleen maar om naar te kijken. Er zijn
verschillende treinen waarmee je ook een
rondje kunt rijden.

Zoo de Mulhouse
De dierentuin van Mulhouse is officieel
een zoölogische en botanische tuin. Het is
één van de oudste in Frankrijk. Je vindt
negen verschillende thematuinen waarin
meer dan 150 verschillende soorten dieren
leven. De dierentuin houdt zich tevens
bezig met het fokken van bedreigde
diersoorten. Zo heeft het park mede het
uitsterven van de noordelijke kale ibis
voorkomen. Je vindt hier nog meer zeer
zeldzame soorten zoals Siberische tijgers,
ijsberen, muskusossen, poolvossen, rode
panda’s en Madagaskar-lemuren. Maar er
zijn ook minder zeldzame, maar daardoor
zéker niet minder leuke dieren, zoals de
apen, wolven en stokstaartjes.

Hoe, wat, waar?
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https://en.citedutrain.com/
https://en.citedutrain.com/


Meer  in format ie

 Waterva l len

Cascades du Flumen
Om deze waterval te bezoeken kun je bij Camping Le Martinet parkeren. Vanaf daar loop je
in ongeveer drie kwartier naar Cascades du Flumen. Je loopt prachtig langs de rivier met
weinig hoogte-verschillen, dus deze wandeling is ook met jonge kinderen prima te maken.
Bij de waterval kan het behoorlijk druk worden. Ons advies is dan ook om voor 11.00 uur of
na 17.00 uur te gaan. Als de kinderen graag door het water van het riviertje de Flumen
lopen, zijn waterschoentjes zeker aan te raden.

Cascade de la queue de Cheval
Cascade de la queue de Cheval betekent vrij vertaald, de paardenstaart waterval. Alleen de
naam al roept nieuwsgierigheid op bij kinderen (en volwassenen). Voor de wandeling naar
deze waterval kun je vanuit Saint-Claude starten, maar dan ben je met kinderen wellicht
wel erg lang onderweg. Er is een parkeerplaats bij Chaumont. Vanuit Saint-Claude rijd je
door Chaumont heen en volgt de Chemin de la Chapelle (weg) tot je aan de rechterkant een
parkeerplaats ziet. Vanaf de parkeerplaats loop je in een half uur naar de waterval. De
omgeving is prachtig en de wandeling niet erg zwaar. Trek wel schoenen met een goed
profiel aan. Bij droogte kan het zijn dat de waterval maar een klein druppelend kraantje
lijkt, of dat de kraan helemaal dicht is. Vooral in het voor- en najaar kun je hier een leuke
waterval verwachten. In een droge zomer valt het wellicht tegen dus informeer vooraf bij de
toeristeninformatie of bij de receptie van je accommodatie wat je kunt verwachten.
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Ga langs de bakker voor wat broodjes,
stop even ergens voor een lekker kaasje,
doe een kleedje in je rugzak en je hebt
een leuke picknick voor onderweg of bij
de waterval, succes gegarandeerd!

WATERVAL
GEZELLIGHEIDSTIP
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   Heer l i j k  Lyon

Zoek je een wereldplek om te slapen
in de prachtige oude wijk Vieux Lyon?

Vieux Lyon
Vieux Lyon is de oude wijk aan de Saône,
waar veel te bekijken is. De hele wijk staat
op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Vieux
Lyon bestaat uit smalle steegjes, gezellige
pleintjes, de ‘Montées’ en ‘Traboules’ en
heerlijke restaurants. In Vieux Lyon vind je
de 12e eeuwse Saint-Jean Baptiste
Cathédrale. De kathedraal is bekend om
haar 13de eeuwse glas-in-loodramen. Het
meest interessant voor kinderen is
waarschijnlijk de klok. Deze geeft namelijk
niet alleen de tijd aan, maar ook de stand
van de maan, de zon en de aarde.

De Montées, of les Montées zoals de
Fransen ze noemen, zijn de bekende
straten van trappen die er al in de
Middeleeuwen waren. Je kunt je daardoor
voorstellen dat niet alle delen van deze
wijk buggyproof zijn. Een rug- of
buikdrager is aanbevolen als je hier gaat
struinen. Montée des Chazeaux staat
bekend als de moeilijkste klim. Deze straat
heeft 228 treden, wellicht willen de
kinderen het natellen. Andere Montées in
het oude Lyon zijn Montée de la Grande
Cîte, Montée Nicolas-de-Lange, de
Montée des Carmes-Déchaussés, Montée
du Garillan, en Montée du Change.

Wat ook erg leuk is om met kinderen te
doen in deze wijk, is op zoek te gaan naar
de zogenaamde Traboules. Zo noem je de
gangen langs en door gebouwen en
binnenplaatsen die straten met elkaar
verbinden. De ene keer kom je in een
ander straatje uit en een andere keer sta je
opeens op een mooie binnenplaats, het is
elke keer weer een verrassing.

Hoe, wat, waar?
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Overnachten

https://www.booking.com/district/fr/lyon/vieux-lyon-2.nl.html?aid=1229868
https://www.booking.com/district/fr/lyon/vieux-lyon-2.nl.html?aid=1229868


CHÂTEAU-MUSÉE 
DE TOURNON-SUR-RHÔNE

Al in de 5de eeuw stond op deze plek op de
oever van de Rhône een Romeins fort, dat
later is uitgegroeid tot Château Tournon.
Het kasteel is leuk om met kinderen te
bezichtigen, vooral omdat het is ingericht
met originele meubels en andere spullen die
bij kinderen tot de verbeelding spreken.
Vanaf een tweetal terrassen heb je een
prachtig uitzicht over de omgeving en de
Rhône. Bovendien zijn er regelmatig
activiteiten voor kinderen en kun je bij de
receptie een doeboekje voor ze halen.

La Cité du Chocolat
Valrhona
Chocolade liefhebbers opgelet, hier wil je
naar toe. Dit is wellicht het leukste museum
van deze hele reisgids! La Cité du Chocolat
Valrhona is veel meer dan een museum. Het
hele proces van chocolade maken komt hier
interactief voorbij en… er is gelegenheid
om te ruiken, voelen en proeven! Het is leuk
om te raden wat er in een specifiek stukje
chocolade zit. Er zijn tours te boeken met
een Nederlandse gids. Boven is een kleine
speelhoek met kapla en houten
speelfiguurtjes. In de museumwinkel kun je
zo’n beetje alle denkbare smaken chocolade
kopen. Nog een laatste tip: omdat je zoveel
verschillende smaken en stukjes chocolade
proeft is er een kans dat je misselijk naar
buiten gaat. Deel de chocolaatjes in stukjes
en pak niet voor ieder een stuk, dan kun je
veel meer verschillende smaken proeven!

Le Jardin d’Eden
8 Rue Lachanal
07300 Tournon-sur-Rhône
edenparc.eu
Minimale tijdsduur: een uur

Château-musée de Tournon-sur-
Rhône
14 Pl. Auguste Faure
07300 Tournon-sur-Rhône
chateaumusee-tournon.com
Minimale tijdsduur: een uur

La Cité du Chocolat Valrhona
12 Av. du Président Roosevelt
26600 Tain-l'Hermitage
citeduchocolat.com
Minimale tijdsduur: een uur

Hoe, wat, waar?
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https://www.pass-alsace.com/


'Le Mastrou' - Train de l'Ardèche
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   Foundat ion  Vasare ly

Foundation Vasarely
1 Av. Marcel Pagnol
13090 Aix-en-Provence
fondationvasarely.org
Minimale tijdsduur: 1 uur

In het museum is een kleine shop, er
is geen horeca aanwezig.

In 1966 droomde kunstenaar Victor
Vasarely over een stichting met zijn naam.
Tien jaar later is het architectonische
gebouw in Aix-en-Provence een feit en
komen zijn ideeën tot leven. Het doel dat
Vasarely voor ogen had, was om kunst
toegankelijk te maken voor jong en oud en
dat is gelukt! Het is geweldig om te zien
hoe Vasarely met als basis een cirkel, een
zeshoek, een vierkant en de kubus zoveel
varianten heeft gemaakt. Hij doet dit door
het uitrekken, herhalen en geleidelijk laten
bewegen van de vormen. Het is leuk om te
zien dat het werk van Vasarely op zoveel
plekken in de wereld terugkomt. Zo is het
logo van Renault gebaseerd op zijn werk
en maakte hij affiches voor Air-France.
Zeker weten dus dat je zijn werk herkent.

Je loopt hier langs verschillende thema's
zoals abstracte en kinetische kunst. Het
meest indrukwekkend vinden wij de 42
grote werken van 8 meter hoog en 5 meter
breed. De eenvoud van de vormen en
kleuren die in deze immense werken zijn
gebruikt, maken het bijzonder.

Hoe, wat, waar?
Wandelen door Aix-en-
Provence
Tijdens een wandeling door Aix-en-
Provence kom je een aantal winkeltjes
tegen die je zeker wilt bezoeken. Zeker als
je van lekker eten houdt en in de
namiddag een heerlijke borrelplank wilt
samenstellen. Aix-en-Provence is zo'n 
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PALAIS DES
PAPES
Palais des Papes -het Pausenpaleis- is het
grootste gotische bouwwerk uit de
Middeleeuwen dat in Europa te vinden is.
Jaarlijks bezoeken meer dan 650.000
mensen deze plek met haar 12 torens. Het
paleis straalt iets magisch uit en je kunt
hier een kijkje nemen in onder andere de
feestzaal, de privé-appartementen van de
Paus en de terrassen. In de twee kapellen,
verscholen in de torens, zijn en worden de
muurschilderingen gerestaureerd en elders
word je perfect begeleid door de Histopad
die de tour veel meer betekenis geeft.
Zelfs onze peuter scant informatie en
bekijkt het paleis van vroeger op die
manier. Een buggy kan niet mee naar
binnen, leen bij de entree een rugdrager.

UNIEK BOUWWERK IN EUROPA

Het paleis is door middel van moderne
technieken goed in beeld gebracht. Leen
een Histopad bij de entree en stap in de
geschiedenis van het paleis. Je wordt met
je gezin ondergedompeld in de 14e eeuw!

HISTOPAD
JE GIDS IN HET PALEIS

Palais des Papes
Pl. du Palais

84000 Avignon
Minimale tijdsduur: 2 uur

palais-des-papes.comHoe, wat, waar?
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Gotiek_(bouwkunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://www.calanques-parcnational.fr/en
http://www.calanques-parcnational.fr/en
http://www.calanques-parcnational.fr/en


WANDELEN
MET HUSKY'S

In Vaucluse of in de Zuidelijke Alpen kun je
een unieke wandeling maken met een
sledehond. Deze activiteit is geschikt met
kinderen vanaf 8 jaar die goed, zelfstandig
kunnen wandelen.

Meet Maya & friends
Wij maken de wandeling op ruig terrein
aan de rand van Cabrières-d'Avignon. Bij
aankomst maken we kennis met de husky's
en is de vriendelijke husky Maya direct
favoriet bij de kinderen. Onze ervaringen
en tips staan in een compleet blog.

Onze tiener is bang voor honden. Juist
daarom wil hij wandelen met een husky en
zijn angst overwinnen. Met succes! Estelle
en Nicolas nemen alle tijd en hij wandelt
uiteindelijk alleen met husky Maya.

QANITTAK

Qanittak 
445b Rte des Imberts, 84220

Cabrières-d'Avignon
qanittak.com

Minimale tijdsduur: 2,5 uurHoe, wat, waar?
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IN HET HART VAN DE VAUCLUSE

EN ANGST VOOR HONDEN

LEES BLOG

https://www.mineronchamp.fr/
https://www.mineronchamp.fr/
https://kleinewereldreiziger.nl/qanittak-husky/
https://kleinewereldreiziger.nl/qanittak-husky/


Marseille is de hoofdstad van de regio Provence-Alpes-Côte
d'Azur en na Parijs de grootste stad van Frankrijk. Het ligt
heerlijk aan de Middellandse Zee. Ga je voor zon, dan zit je
in Marseille meestal wel goed met haar Middellandse Zee
klimaat. De meeste attracties liggen rond Vieux Port; de
oude haven. Hier staan prachtige gebouwen, je kunt op een
rondvaartboot stappen of een hapje eten in een van de fijne
restaurants. Ook vind je er een paar uitstekende hotels.

Marseille
Bouches-du-Rhône



meer hotels

OVERNACHTEN
La petite maison dans un village bio is een
eenvoudig huisje met twee slaapkamers,
een badkamer en een keuken. Maar het
hoogtepunt is natuurlijk de tuin met het
eigen zwembad.

Camping de Correns Le Grand Jardin ligt
aan de rand van het dorp Correns. Je kunt
hier met je gezin een caravan of safaritent
boeken, maar ook je eigen tent, camper of
caravan meenemen. Er zijn niet veel
voorzieningen, maar in de omgeving is wel
erg veel te beleven.

La Commanderie ligt in Cotignac en heeft
een fijne tuin met een seizoensgebonden
buitenbad. Er zijn speeltoestellen voor de
kinderen bij deze prachtige gîte met twee
slaapkamers en een volledig uitgeruste
keuken met vaatwasser, magnetron,
wasmachine, koelkast en oven. Voor
handdoeken en beddengoed wordt gezorgd.
Dit is genieten met een hoofdletter G!

La petite maison dans un village bio
3 Rue des Écoliers
83570 Correns
> Klik hier om te boeken

Camping Le Grand Jardin
La Condamine
83570 Correns
> Klik hier om te boeken

La Commanderie
Nestuby
83570 Cotignac
> Klik hier om te boeken

Hotel boeken
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https://www.booking.com/city/fr/lyon.nl.html?aid=1229868
https://www.booking.com/city/fr/lyon.nl.html?aid=1229868
https://www.booking.com/hotel/fr/la-petite-maison-dans-un-village-bio.nl.html?aid=1229868
https://nl.campingdecorrens.com/
https://www.booking.com/hotel/fr/la-commanderie-cotignac.nl.html?aid=1229868


Bon voyage en France!

de route du soleil, nèt even anders

frankrijk
route du soleil

Frankrijk
e-books

Bekijk

https://kleinewereldreiziger.nl/e-books-frankrijk/
https://kleinewereldreiziger.nl/e-books-frankrijk/

