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Gebouwen met een charmante Provençaalse 
uitstraling in een groene oase van rust. Welkom bij 
vakantiepark Pont-Royal en Provence  
 

 

Informatie  

 
In dit vakantiepark zit je als gezin helemaal goed. Er is vermaak voor kinderen van alle leeftijden. 
Er is een babyclub, kidsclub en een clubhuis voor tieners. Wanneer je aan het zwembad ligt met 
een goed boek worden de kinderen vermaakt door het animatieteam. Het park beschikt over 
een verwarmd golfslagbad, een wildwaterbaan en een zwembad met jacuzzi. De Fantasy Racer, 
een dubbele glijbaan met twee identieke en getimede banen is ideaal om jouw vrienden of 
familie uit te dagen. Het park beschikt over een groot aangelegd strand van 250m2 waar jij en 
jouw gezin heerlijk van kunnen genieten. Heb je altijd al een keer willen golven? Het 
vakantiepark beschikt over een 18-holes golfbaan en een 6-holes golfbaan. De ervaren golfer zit 
hier helemaal op zijn plaats. Ben je een beginner? Het vakantiepark biedt ook golflessen aan. Sla 
jij ook een hole-in-one? Huisdieren zijn van harte welkom op dit vakantiepark. 
 

Omgeving 

 
De Provence is een prachtige streek, breng eens een bezoek aan een van de prachtige dorpen in 
de buurt. Roussillon, bekend om zijn eigen olijfolie of lourmarin en dat door velen wordt 
bestempeld als één van de mooiste plaatsen van Frankrijk, is zeker de moeite waard om te zien. 
In de buurt van het vakantiepark vind je La Barben zoo. De kinderen kijken hun ogen uit bij het 
zien van giraffen, dromedarissen, olifanten en nog veel meer. Wat zeker ook een bezoek waard 
is: de prachtige abdij Notre-Dame de Sénanque Abbey, opgericht in 1148. In de omgeving vind je 
uiteraard de karakteristieke lavendelvelden.    
 

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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