
Vakantiepark Moliets  

Rue Brémontier  
40660 Moliets 

  

 

 

 

 

 

 

Een rustig vakantiepark omringd door een 
schitterend dennenbos grenzend aan de oceaan. 
Welkom in vakantiepark Moliets.  

 

Informatie  

 
Op zoek naar een heerlijke gezinsvakantie midden in de natuur? Kies dan voor vakantiepark 
Moliets. Dit autovrije vakantiepark is ideaal voor degene die houden van activiteiten in de 
buitenlucht. Het park bied voldoende mogelijkheden om lekker sportief te zijn. Sla een balletje 
op één van de 2 golfbanen of pak de fiets en sta binnen 20 minuten op het strand. Liever zoet 
water? Het vakantiepark beschikt over vier zwembaden. Twee verwarmde zwembaden, één met 
een duikkuil en voor de allerkleinsten is er een kikkerbadje. De kinderen vermaken zich prima in 
de kidsclub gericht op kinderen van 3 tot 11 jaar. Jongeren vanaf 12 jaar gaan naar hun eigen 
hangplek waar ze leuke activiteiten kunnen doen. Huisdieren zijn van harte welkom op dit 
vakantiepark. 
 

Omgeving 

 
De omgeving biedt vele mogelijkheden voor leuke uitjes buiten het park. Het De Borda museum 
is rijk aan archeologische vondsten uit de Romeinse tijd. Niet ver van de oceaan is Oceafaunia. 
Een park dat vol staat met exotische dieren. Van kamelen tot kangoeroes, jouw kinderen zullen 
hun ogen uitkijken bij het zien van deze prachtige dieren. Een leuke activiteit voor het hele gezin 
is mini golf. Je heb de keuze voor een spel met 18-holes of voor 9-holes. Welke je ook kiest je 
bent er zeker een tijdje zoet mee. De omgeving telt ook vele chocolateries en wijnproeverijen, 
zeker een bezoek waard wanneer je kiest voor Moliets.   
 

Accommodatie 

 
Met de Albert Heijn actie verblijf je in een appartement voor zes personen. Dit appartement 
beschikt over een woonkamer met twee slaapbanken, een keukenhoek die uitkomt in de 
woonkamer, twee slaapkamers en een badkamer/toilet.  
 
Apparatuur inbegrepen: koffiezetapparaat,  broodrooster, vaatwasser, magnetron of oven en 
een waterkoker.  

Inbegrepen 

services 

 
WiFi beschikbaar in de 
accommodaties 
 
Bedlinnen 
 
Handdoeken 
 
Eindschoonmaak 
 
Schoonmaakkit 
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