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Het tweede nieuws uit Frankrijk dit jaar!

Voilà! Voor u ligt onze vierde sales manual van dit jaar met nieuws uit Frankrijk 
van onze partners. Dit keer in het teken van Wellness in Frankrijk, met prachtige 
accommodaties en bestemmingen voor wie op zoek is naar ontspanning, genieten, 
rust, belevenis, natuur, lokale gastronomie en unieke locaties. Niet alleen voor de 
leisure klant, want vele accommodaties hebben ook faciliteiten voor de MICE markt 
en zijn echte aanraders voor een event of seminar.

Het laatste nieuws uit Frankrijk en onze activiteiten kunt u dagelijks volgen via:
•	  ons nieuwe blog voor reisprofessionals:  
https://www.frankrijkvoorreisprofessionals.com/

•	 onze speciale site voor MICE professionals: http://nl.meeting.france.fr/

•	 onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/AtoutFranceMICE/

En uiteraard staan wij telefonisch en per e-mail tot uw beschikking wanneer u vra-
gen heeft!

 Met vriendelijke groet,

Het Sales team Atout France in Nederland

  Diana KLINKENBERG (Sales Manager)
     T: 020-53 53 011
     diana.klinkenberg@atout-france.fr

  Jojanneke KRAMER (Projectmedewerker sales)
     T: 020-53 53 014
     jojanneke.kramer@atout-france.fr
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Paris - Molitor by M’Gallery, Accor Hotels
Alsace et Lorraine - Groupe Barrière – Resort Ribeauvillé
Alsace et Lorraine - Alsace Destination Tourisme
Bourgogne-Paris - Groupe Bernard Loiseau
Alpes-Mont Blanc - Impérial Palace**** - Annecy
Alpes-Mont Blanc - Au Cœur du Village***** - La Clusaz
Provence - Holiday Green***** Resort & Spa
Provence - Les îles Paul Ricard
Provence - Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso Cannes
Bordeaux - Séquoia Parc 
Wellness in Frankrijk
Fotocredits

Dit document is samengesteld door Atout France in Nederland 2019 - Copyright © 
Atout France
Atout France in Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de ver-
melde prijzen of producten die door de verschillende organisaties in het document 
worden vermeld.
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ALPES-MONT BLANC ALSACE ET 
LORRAINE BIARRITZ PAYS BASQUE 

BORDEAUX BOURGOGNE BRETAGNE 
CHAMPAGNE CORSICA CÔTE D’AZUR 
LYON NOORD-FRANKRIJK NORMAN-

DIE OCCITANIE-SUD DE FRANCE PARIS 
PROVENCE VAL DE LOIRE
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MOLITOR BY M’GALLERY, ACCOR HOTELS

Duik onder in de wereld van Molitor

Je vindt niet snel een bijzonder ho-
tel in Parijs. Zestig jaar lang was het 
Molitor een geliefd zwembad, vanwe-
ge zijn twee bassins en avant-gardis-
tische stijl. Toen dit oude Molitor in 
1989 zijn deuren sloot werd het ge-
bouw al snel een underground tem-
pel voor street artists. Maar: sinds 
2014 zijn de baden in ere hersteld 
en is rondom een vijf sterrenhotel 
ontstaan dat het gevoel geeft op een 
cruiseboot te zijn!

Het hotel Molitor telt 124 kamers en 
suites rond het buitenbad. Het concept 
is van architect Jean-Philippe Nuel, de-
zelfde man die in Marseille het Hôtel 
Dieu een make-over gaf en in Trouville 
Les Cures Marines.

LICHT EN RELAXED
Het Molitor heeft een Brasserie Ur-

bain waar iedereen welkom is, dus ook 
niet-hotelgasten. Dit is een lichte, re-
laxte plek waar uit de keuken van chef 
Nader Hassan de mooiste seizoens-
gerechten komen en de verleidelijkste 
patisserie maison. In de aanpalende Le 
Bar shaken professionele mixologen de 
heerlijkste cocktails.

Van mei tot september kan je ook aan 
tafel op het dakterras. Op het menu van 
Le Rooftop louter zomerse, mediter-
rane gerechten zoals chef Hassan ze 
als geen ander kent.  Dit is een heer-
lijke, hoge zomertuin van waaraf  je 
in het Parijse zonnetje uitkijkt over het 
kristalheldere buitenbad.

SPA BY CLARINS: EEN OASE IN DE 
STAD
In het hotel is een Spa by Clarins, met 
behandelruimtes, hammams en sau-
na’s. Je kunt er terecht voor massages 
en gezichtsbehandelingen, maar ook 

ijskoude cryotherapie.
Voor Parijzenaars of wie vaak in de 
stad komt is de Club Molitor trouwens 
een aanrader. Op het programma staan 
groepslessen en allerlei sportieve acti-
viteiten. 

Street art hoort bij de geschiedenis van 
het Molitor en dat zie je aan de kleed-
hokjes rond het binnenbad, de lobby 
van het hotel en ook aan de kunst in 
de gangen. 

Iedere dag schrijft het hotel verder aan 
deze bijzondere geschiedenis, door 
een weldadig kalm adres te zijn waar 
het drukke Parijs ver weg lijkt. Het is 
een	oase	van	wellness,	fitness	én	kunst	
voor iedereen die even zin heeft in iets 
anders. 

VOOR MEER INFORMATIE

MOLITOR BY M’GALLERY, ACCOR HOTELS 
Contactpersoon: Mevr Camille BARLET,  Directrice commerciale ad-
jointe et Mevr Emeline Akrich, Directrice club adjointe 
E-mail: H7326-TH5@accor.com
Tel: +33 (0)1 56 07 08 80
www.mltr.fr

Lekker ontspannen een gokje wagen!
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Op de grens van Frankrijk, Duitsland 
en Zwitserland heet de Groupe Bar-
rière u graag welkom in zijn resort 
in Ribeauvillé. Het ligt op de Elzas-
ser Wijnroute en vlak bij beroemde 
middeleeuwse kastelen zoals 
het fameuze Haut Koenigsbourg. 
Maar eropuit gaan hoeft niet per 
se: het resort heeft een weldadige 
wellnesscentrum, een opwindend 
casino en mooie vergaderruimtes.

Je	 ontspannen	 én	 amuseren	 in	 een	
mooi groen landschap, dat is de belofte 
van	het	Resort	Barrière	Ribeauvillé.	Het	
hotel heeft 54 kamers en 2 suites. De 
wellnessruimte is de blikvanger. Het is 
3600 m2 groot en vanuit de baden heb 
je een panoramisch zicht op de Ligne 
bleue des Vosges, de natuurlijke grens 
van de Elzas.

DRIE BADEN, ÉÉN DOEL: 
ONTSPANNEN
In het grote bassin van 240 m3 - met 

water van 34 °C - vinden uw gasten een 
parcours met meer dan honderd ver-
schillende manieren om van het water 
te genieten, met ontspanning en mas-
sage als trefwoorden. 
In een tweede bad is het water nog 
warmer en draait alles om pure re-
laxation: hier dobber je vredig op de 
klanken van onderwatermuziek, terwijl 
via chromatherapie (op basis van kleu-
ren) lichaam en geest verder kunnen 
ontspannen. Het licht, de sfeer: alles is 
gericht op welzijn. 
In het derde bassin - buiten - kan je 
’s zomers en ’s winters genieten van 
water van 34°C, met masserende stro-
men, jetstreams en jacuzzi’s…

Verder kan je in de Spa Diane Barrière 
de heerlijkste behandelingen boeken. 

SUCCESVOL CASINO
Voor wie zich op een gegeven moment 
misschien	té	ontspannen	voelt	is	er	een	

mooi alternatief: het Casino Barrière 
van	Ribeauvillé	heeft	elf	speeltafels	en	
meer dan tweehonderd gokmachines. 
Ieder jaar worden hier ook zo’n hon-
derdvijftig optredens, voorstellingen en 
concerten georganiseerd. Er komen 
jaarlijks 280.000 bezoekers! Hiermee 
staat dit casino in de top 5 van popu-
lairste uitgaansadressen van de Elzas.

VIER VERGADERRUIMTES
Het ene restaurant van het resort ser-
veert traditionele Elzasser specia-
liteiten, het andere richt zich op salades 
en pastagerechten die je zelf kunt 
samenstellen. Ook zijn er twee bars  
en vergaderzalen met een totale op-
pervlakte van 280 m2 - als grote zaal 
bruikbaar, maar ook opdeelbaar in vier 
zalen van 70 m2. 
Kortom: wat u maar wilt organiseren, 
het	kan	in	Ribeauvillé!

GROUPE BARRIÈRE - RESORT RIBEAUVILLÉ

VOOR MEER INFORMATIE

GROUPE BARRIÈRE - RESORT RIBEAUVILLÉ
Contactpersoon:	Mevr	Mélina	Jung,	responsable	commerciale	
Oost-Frankrijk
E-mail: mjung@groupebarriere.com
www.resort-ribeauville.com
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ALSACE DESTINATION TOURISME  

Focus op wellness, van hoog tot laag

De Elzas staat bekend om zijn goe-
de infrastructuur, de grote range aan 
activiteiten en het uitstekende en ge-
varieerde hotelaanbod. De wensen 
van onze bezoekers veranderen ie-
der jaar op details, maar de grote lijn 
is duidelijk: de Elzas heeft een niet 
aflatende	 aantrekkingskracht	 op	 ie-
dereen die uit de dagelijkse drukte 
wil stappen en ontspanning zoekt 
qua lichaam en geest. 

Herbronnen en herboren worden dus. 
De ondernemers in de Elzas komen 
steeds weer met nieuwe verrassende 
ontspanningsmogelijkheden, die ook 
steeds duurzamer worden.

SYLVOTHERAPIE: EEN WELDADIG 
BOSBAD
Zo kun je in de beschermde natuur 
van de Elzas al bijna tien jaar ervaring 
opdoen met sylvotherapie: tijd door-

brengen in het bos waarbij je al je zin-
tuigen gebruikt om contact te leggen 
met de natuur en de bomen. Door res-
pect en bescheidenheid te tonen, krijg 
je geestelijke rust en fysieke energie in 
ruil. Dat is de belofte die de sylvothera-
peuten al vele malen hebben ingelost.

Het regionale natuurpark van de noor-
delijke Vogezen is een mondiaal reser-
vaat voor de biosfeer. Hier kun je als 
een natuurkind op blote voeten over 
het mos lopen, de energie van het bos 
voelen en genieten van de uitzichten op 
de Vogezen.

VASTEN EN WANDELEN
Meer richting het zuiden, in het Parc 
Naturel	 Régional	 du	Ballons	 des	Vos-
ges, staat eveneens sylvotherapie op 
het programma, maar is ook Jeûne et 
Randonnée®	 actief.	 Deze	 club	 richt	
zich op de weldaad van het vasten: je 
brengt je dagen door in de natuur met 
als ontbijt fruitsap, overdag kruidenthee 
en water en ’s avonds groentebouillon.

Via Parenthèse Vigneronne - Kaysers-
berg - leer je de wijngaarden op een an-
dere manier kennen, door Qi Gong-ses-
sies te doen tussen de ranken, met een 
proeverij	na	afloop.

HOOIBADEN EN ZENMEDITATIE 
Ook de spa’s in de Elzas zijn weldadig. 
Zoals in het noorden in het plaatsje La 

Petite Pierre, bij spa-hotel La Clairière. 
Het biedt midden in de natuur wellness-
activiteiten aan zoals zenmeditatie en 
bosbaden met een sylvotherapeut. 
In het zuidelijker gelegen Thannenkirch 
kun je bij Le Clos des Sources een hooi-
bad nemen of relaxen in het verkwik-
kende	 Grander®-water.	 Een	 Scandi-
navische spa vind je bij  Domaine du 
Hirtz, midden in natuurpark Ballons des 
Vosges.

Elzas en wellness: een duurzame com-
binatie.

VOOR MEER INFORMATIE

ALSACE DESTINATION TOURISME
Contactpersoon:	Mevr	Marie	Herqué,	chargée	de	promotion
E-mail: marie.herque@adt.alsace
Tel: +33 (0)3 89 20 10 50
www.visit.alsace
www.tourisme-alsace.pro

GROUPE BERNARD LOISEAU

De spa van Relais Bernard Loiseau: tot in alle details comfortabel
Groupe Bernard Loiseau is een be-
roemd familiebedrijf dat als geen ander 
de oer-Franse tradities van de excel-
lente gastronomie en de gastvrijheid 
hoog houdt. De groep telt drie sterren-
restaurants in Parijs en de Bourgogne, 
terwijl in het hart van de Bourgogne 
het befaamde moederbedrijf ligt, het 
Relais Bernard Loiseau. De omrit meer 
dan waard!

Het Relais Bernard Loiseau is een vijf-
sterrenlid van de keten Relais & Châ-
teaux. Het telt 32 kamers en het restau-
rant wordt door Michelin gewaardeerd 
met twee sterren. Sinds de zomer van 
2017 heeft het Relais een nieuwe troef: 
zijn nieuwe wellnessafdeling, de Spa Loi-
seau des Sens, die al snel in de prijzen 

viel.

PRIJZEN EN WAARDERING
Zo werd deze spa in 2018 gelauwerd 
als ‘Spa van het Jaar’ bij de Internatio-
nal Hotel Awards tijdens de beurs Egast 
in Straatsburg. In 2019 werd de ‘Grand 
Prix du Jury’ toegekend door het Franse 
tijdschrift Gala.
Sinds september 2019 is de Spa Loiseau 
des	Sens	officieel	 lid	 van	de	exclusieve	
club Spa-A, wiens kwaliteitslabel zeer 
gewild is. 

TWEE AFDELINGEN
De Spa Loiseau des Sens bestaat uit 
twee delen: het universum Multisensoriel 
en	het	 	universum	Volupté.	Gezamenlijk	
creëren ze een compleet parcours vol in-
teractieve sensaties die een groot effect 
op het lichaam hebben, met in iedere 
behandelkamer andere modules om het 
lichaam verder te herstellen en te verzor-
gen.

In de tien cabines wordt gewerkt met 
producten	 en	 methodes	 van	 Decléor,	
Charmes d’Orient en het biologisch merk 
Zao. 

PRIVÉ WELLNESS SUITE!
Helemaal boven in het bijzondere 
wellnessgebouw is een unieke spa-suite 
VIP bedacht, 80 m2 groot. Een compleet 
uitgeruste	relaxcocon	-	met	privé	behan-
delkamer, hammam, sauna en jacuzzi 
- waar je overdag met een groepje vrien-
den of famille gebruik van zou kunnen 
maken, en dat je als stel kunt boeken 
inclusief overnachting. Er staat een groot 
bed met een prachtig uitzicht klaar! 

Het Relais Bernard Loiseau bevindt 
zich op zowel 2,5 uur rijden van Parijs 
als Lyon, aan de rand van de Morvan, 
het	magnifieke	 regionale	 natuurpark	 dat	
steeds meer mensen trekt die willen ge-
nieten van zijn grootse meren en wouden. 

VOOR MEER INFORMATIE

GROUPE BERNARD LOISEAU
Contactpersoon:		Mevr	Bérangère	LOISEAU,	verantwoordelijk	voor	
communicatie en promotie    
E-mail: berangere.loiseau@bernard-loiseau.com
Tel: +33 (0)6 79 11 48 61  
www.bernard-loiseau.com
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IMPÉRIAL PALACE**** - ANNECY

Met de beste spa ter wereld

Adembenemend is de ligging van 
viersterrenhotel Impérial Palace op 
de oever van het meer van Annecy, op 
dertig minuten van het vliegveld van 
Genève. Annecy wordt wel het Venetië 
van de Alpen genoemd, vanwege de 
waterstromen die door de stad slinge-
ren richting meer. Het stadje is in ieder 
seizoen een plaatje, vol charme en au-
thenticiteit. En dus altijd een bezoek 
meer dan waard. 

Het thema van een verblijf in Annecy kan 
zowel cultuur, sport als een moment van 
bezinning zijn: tussen het meer en de ber-
gen bij Annecy krijgt iedereen de ruimte 
om te ontspannen en te herbronnen. Ze-
ker waneer het mythische hotel 
Impérial	Palace	je	logeeradres	is…

DRIE RESTAURANTS, ALLE 
COMFORT
Sinds	1913	staat	het	sprookjesachtig	fier	

aan het puurste meer van Europa. De 104 
kamers en suites - allemaal met prachtig 
uitzicht - zijn onlangs perfect gerenoveerd 
om een nog comfortabeler verblijf moge-
lijk te maken.

Voor het plezieren van de inwendige 
mens zijn er drie restaurants. Het gastro-
nomische restaurant La Voile heeft een 
mooi panoramaterras aan het meer,  het 
gezellige en gulle La Brasserie kijkt uit 
over het park en restaurant Le Riva ver-
rast met zijn Italiaanse menukaart.
Van woensdag tot zaterdag zijn er ’s 
avonds vanaf half 7 live jazzoptredens in 
de hotelbar, voor een heerlijke ambiance 
tijdens het aperitief of na de maaltijd.

DE BESTE SPA TER WERELD
Sinds	2016	is	het	Impérial	Palace	ook	een	
wellness-walhalla dankzij de Cristal Spa.
Het zwembad met zijn glazen wanden is 
een architectonisch hoogstandje dat je 
meteen in een andere stemming brengt. 

Je kunt er naar de sauna, de hammam en 
ook het douchen is een belevenis vanwe-
ge de variaties in temperatuur, intensiteit 
en kleur.

In de behandelruimtes wordt door ervaren 
specialistes gewerkt met de producten en 
protocollen van  Carita & Cinq Mondes, 
aangevuld met signature behandelingen 
als Deep Cristal en l’Eveil des sens (‘het 
ontwaken van de zintuigen’).
Al in 2019 ontving de Cristal Spa de 
Award voor de beste spa ter wereld van 
het  tijdschrift Gala!

Nieuw: Le Cristal Ephémère
Een behandeling die per seizoen ver-
andert,	 afhankelijk	 van	 de	 specifieke	
behoeftes van de huid. 
Nieuw: Impérial Circus 
Vanaf november, een diner-spectacle 
voor een avond vol humor en elegance, 
dans en veren, magie en illusie, acrobatie 
en mentalisme.

VOOR MEER INFORMATIE

IMPÉRIAL PALACE**** - GROUPE PVG
Contactpersoon:		Mevr	Céline	KAY,	Directrice	Commerciale	et	
Marketing     
E-mail: c.kay@groupe-pvg.fr
Tel: +33 (0)4 50 09 31 42    
www.hotel-imperial-palace.com en www.groupe-pvg.fr
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AU COEUR DU VILLAGE***** - LA CLUSAZ 

Zijn vijf sterren meer dan waard

Au Coeur du Village, de naam zegt 
het al: dit spahotel met vijf sterren 
ligt midden in wintersportdorp La 
Clusaz. Vanaf het vliegveld van 
Genève dertig minuten rijden en dan 
ligt een skigebied met 125 kilometer 
skipistes aan je voeten, en ook 100 
kilometer aan langlauftrajecten 
midden in de natuur. Aan alternatieve 
winteractiviteiten geen gebrek, 
zoals sneeuwschoenwandelen, 
hondensleeën en het programma  
van de Bear Grylls Survival Academy.  

Au Coeur du Village is onderdeel 
van Relais & Châteaux en ligt heerlijk 
centraal. Binnen een minuut loop je van 
het hotel naar het begin van de pistes, 
en ook de winkels  en restaurants van 
het dorp liggen allemaal vlakbij. 

APERITIEF MET WIJN, KAAS EN 
JAZZ 
Het hotel telt zestig uiterst comfortabele 

kamers en suites waarin is gewerkt 
met natuurlijke materialen en warme 
kleuren: een verblijf hier vergeet je niet 
snel. 
In twee restaurants kun je genieten 
van het beste wat La Clusaz op 
keukengebied heeft te bieden. Het 
drukke hoofdrestaurant Le Cœur biedt 
een uitgebreide kaart in een ontspannen 
setting, het meer intieme restaurant Le 
Cinq gaat voor puur gastronomisch 
genot.

Jazzliefhebbers komen aan hun trekken 
tijdens ’Les Aperitivos’: aan het begin 
van de avond is het heerlijk bijkomen 
van een dag hard skiën met live muziek 
in de bar, terwijl je het nieuwe concept 
Cheese and Wine uitprobeert. Hierbij 
kies je samen met onze sommelier 
in onze kelders de perfecte kaas-
wijncombinatie!

LE CRISTAL SPA MET Z’N 
BLINKENDE GROT
De complete ontspanning komt in de 
Cristal Spa, waar het thema wellness tot 
in alle details serieus wordt genomen.  

Het grote bad is prettig licht dankzij 
de grote ramen, er zijn watervallen, 
bubbelbaden en ook de pure, natuurlijke 
bouwstijl heeft een weldadig effect. 
Blikvanger is de hammam in de vorm 
van een grot, gemaakt van blinkend 
kristalsteen en voorzien van een 
sterrenhemel.

De schoonheidsbehandelingen zijn 
van het merk Carita en Cinq Mondes, 
maar de Spa Cristal kent ook een 
eigen programma met bijvoorbeeld de 
massage Le Deep Cristal.

Nieuw in de winter van 2019-2020
Ski & Spa: een weldadige 
behandeling bedacht door onze 
schoonheidsspecialistes en onze eigen 
skiman samen!
Lunch & Spa: op zondag genieten 
van een lunch in het gastronomisch 
restaurant	én	een	behandeling.	Zalig!

VOOR MEER INFORMATIE

AU COEUR DU VILLAGE***** - GROUPE PVG
Contactpersoon:	Mevr	Céline	KAY,	Directrice	Commerciale	et	
Marketing     
E-mail: c.kay@groupe-pvg.fr
Tel: +33 (0)4 50 09 31 42
www.hotel-aucoeurduvillage.com en www.groupe-pvg.fr
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HOLIDAY GREEN***** RESORT & SPA

Totale kampeerluxe mét spa, bij Fréjus
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Halverwege Cannes et Saint-Tropez 
ligt een unieke glamping met maar 
liefst vijf sterren: het Holiday Green 
Resort & Spa, midden in de natuur 
op slechts zeven kilometer van Fré-
jus. De gasten van het resort kunnen 
in vrijstaande cottages bivakkeren 
en genieten van een spa en van een 
zwemparadijs die werkelijk hors 
normes zijn. Oftewel buitengewoon 
luxueus en weldadig! Holiday Green 
is dan ook een topbestemming voor 
wellnessfans.

De spa van het Holiday Green Resort 
werkt met de producten en de behan-
delingen van het merk La Sultane de 
Saba. Geïnspireerd op eeuwenoude 
methodes uit Bali en  Polynesië word 
je er volledig in de watten gelegd in 
vier behandelruimtes. Er is een groot 
bubbelbad, een hammam, je kunt er 
kruidenthee drinken en relaxen op het 

buitenterras en in de tuin, waar pare-
lende fonteintjes zorgen voor extra zen. 
De spa is - net als het hele park - open 
van begin april tot eind september.

NIEUW BINNENBAD
Het zwemparadijs heeft drie verwarm-
de buitenbaden en meerdere jacuzzi’s. 
Ook is er een gloednieuw binnenbad 
waar je een spa-afdeling vindt met ana-
tomische bankjes, twee jacuzzi’s en 
een jetmassage.

EEN COMPLEET FITNESSAANBOD
Het hele seizoen zijn professionele 
instructeurs aanwezig voor sessies 
aquagym: de aangenaamste manier 
van ontspannen, bewegen en gezel-
ligheid! In de Franse paasvakanties, 
juli en augustus worden er bovendien 
fitnesslessen	gegeven,	 in	de	schaduw	
onder het zonneterras. Het resort heeft 
ook	een	fitnesszaal	en	een	fitnesspar-

cours. 

KINDEROPVANG
Voor ouders die spabehandelingen 
boeken of willen deelnemen aan be-
paalde activiteiten heeft het resort een 
professionele crèche. Handig, want 
zowel voor volwassenen als voor kinde-
ren wordt in het restaurant, de bar, de 
discotheek, de winkels en de loungebar 
bij het zwembad steeds van alles geor-
ganiseerd.

NATUUR EN COMFORT
Het Holiday Green Resort & Spa ligt  
midden in de natuur. Alle ingrediënten 
zijn aanwezig voor een ontspannen en 
weldadig rustige vakantie, zowel voor 
volwassen stellen als voor gezinnen 
met kinderen.
De cottages op het park kennen drie 
niveaus: Confort, Prestige en Luxe . 
Ze beschikken altijd over AC, TV, een 
houten	privéterras	en	alle	handdoeken	
en beddengoed. Een aantal huisjes 
heeft een eigen jacuzzi.

VOOR MEER INFORMATIE

HOLIDAY GREEN***** RESORT & SPA
Contactpersoon: De heer Daniel DAMIA, Directeur
E-mail: info@holidaygreen.com
Tel: +33 (0)6 82 57 55 58
www.holidaygreen.com

LES ÎLES PAUL RICARD

Twee mediterrane eilandjes voor exclusieve B2B-evenementen

Les Iles Paul Ricard. Dit zijn twee ei-
landjes in privaat bezit, in de Middel-
landse Zee tussen Marseille en Tou-
lon: het Ile des Embiez en het Ile de 
Bendor. Ideale, natuurlijke locaties in 
een turkooizen zee voor besloten en 
bijzondere zakelijke evenementen!

L’ÎLE DES EMBIEZ
Een boottochtje van twaalf minuten 
brengt je van Six-Fours-Les-Plages naar 
het eilandje Les Embiez. Hier vindt u een 
van de grootste vergadercomplexen van 
de Var, met vijftien vergaderruimtes en 
allerlei buitenlocaties. Het Ile des Embiez 
is daarom geschikt voor zowel een stu-
diedag voor 25 personen als een congres 
met 750 deelnemers. Gasten kunnen 
verblijven	 in	 het	 viersterrenhotel	 Hélios	
(met 61 kamers en een spa) en in mooie 
appartementen, huisjes en studio’s. 
Teambuilding, galadiners, zakendiners: 
alles is hier mogelijk!

L’ÎLE DE BENDOR
Dit eiland ligt op zes minuten varen van 
Bandol en heeft een meer intieme sfeer: 
het is geschikt voor evenementen tot 
maximaal 130 deelnemers. Ze kunnen 
logeren in viersterrenhotel Delos****  (55 
kamers) en in acht vakantiehuizen. Alles 
hier ademt kwaliteit uit: er zijn meer-
dere vergaderzalen, restaurants, recep-
tieruimtes en een te privatiseren bar. 

DE CHEF: EEN VAN DE ALLERBESTE!
Chef	 Exécutif	 voor	 de	 restaurants	 op	
beide eilanden is Christophe Pacheco, 
in 2011 gelauwerd als Meilleur Ouvrier 
de France. Hij waakt over het concept 
en de kwaliteit van de buffetten, cock-
tails, workshops, plateservice, brunch… 
Binnen is keus uit meerdere mooie 
eetzalen, terwijl buiten kan worden ge-
pauzeerd op heerlijke terassen en leuke 
dorpspleintjes. Afhankelijk van het geko-
zen eiland kan zelfs worden uitgeweken 
naar een bos of het strand!

ONTSPANNING
Het in balans brengen van spirit, body & 
mind staat hoog in het vaandel van Les 
Iles PAUL RICARD Meetings & Events. 
Hiervan getuigen niet alleen diverse mu-
sea en galerieën, maar ook de aandacht 
voor welzijn en ontspanning.
Op Les Embiez vindt u in het hotel de He-
lioSpa, met een verwarmd zwembad dat 
voor congresgangers gratis open is van 
7 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds. De 
fitness-	en	cardiozaal	is	24/7	toegankelijk.	
Er is een hammam en er zijn massages 
en wellnessbehandelingen mogelijk 
waarbij wordt gewerkt met producten van 
Cinq Mondes– Spa Paris.
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VOOR MEER INFORMATIE

LES ÎLES PAUL RICARD
Contactpersoon: Mevr Laetitia HUGUET, MICE Customer Develop-
ment Manager
E-mail: lhuguet@ilespaulricard.com
Tel: +33 (0)6 33 51 35 18
www.lesilespaulricard.com

mailto:info%40holidaygreen.com?subject=
https://www.holidaygreen.com/nl/
mailto:lhuguet%40ilespaulricard.com?subject=
https://www.lesilespaulricard.com/


RADISSON BLU 1835 HOTEL & THALASSO CANNES

Totale ontspanning in hartje Cannes
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Mooi gelegen bij de jachthaven 
tegen over de Pointe de la Croisette 
ligt het Radisson Blu 1835 Hotel 
& Thalasso. Hier ervaar je de pure 
Franse Rivièra en het beroemde 
zachte klimaat van de Méditerranée. 
Meer dan driehonderd dagen per 
jaar schijnt de zon over deze stad: 
de ideale bestemming voor wie zich 
erin wil koesteren!

Het hotel ligt in de oude wijk Le Suquet, 
de plek vanwaaruit de stad zich heeft 
ontwikkeld. Inrichting en decor zijn 
strak en modern. Met zijn 133 kamers 
en suites is dit Radisson een hotel met 
een menselijke maat, waar je in alle 
rust kan ontspannen. 

EEN UNIEK WELLNESSCENTRUM 
AAN DE CÔTE D’AZUR
Het aan het hotel verbonden 

wellnesscentrum is met zijn oppervlak 
van 2.700 m² uniek voor de Côte d’Azur. 
De weldadige en kalme ambiance 
brengt je meteen in een andere sfeer. 
Je kunt er genieten van onder meer een 
verwarmd zeewaterzwembad en een 
fitnessruimte.	Er	zijn	programma’s	van	
drie of zes dagen met een gevarieerd 
menu aan thalassotherapie, lichaams-
behandelingen en sportlessen.  

LEKKER SNOEPEN OF JUIST VOOR 
HEALTHY KIEZEN
Chef Reynald Thivet zwaait de scep-
ter over het gulle panoramarestaurant 
op de zevende etage van het hotel. 
Vanaf je tafel kijk je uit over de baai van 
Cannes. Er is nog een tweede restau-
rant, dat zich meer healthy noemt… 
Hier ligt het accent volledig op verstan-
dige en gezonde seizoensproducten, 
geserveerd in perfecte en evenwich-
tige combinaties die voor heerlijke 
smaakexplosies zorgen. 

GEZELLIGE UITSTAPJES
De beste activiteiten in Cannes? In de 
eerste plaats simpelweg een gezonde 
ochtendwandeling met de sportcoach 
van het kuurcentrum! Wat rondstruinen 
in de oudste wijk van Cannes is  een 
must: Le Suquet is de perfecte com-
binatie van Provençaalse charme en 
stadse allure. Wat je ook doet: bij terug-
keer	is	de	beroemde	massage	’Vitalité	
Extrême’ een perfect cadeautje. Deze 
massage ontspant en dynamiseert: een 
heerlijk oppeppend besluit van de dag. 

Niet ver van Cannes liggen andere 
beroemde plaatsen als Saint-Tropez, 
Nice en Monaco. Cultuur, erfgoed en 
shopping: in de Provence vind je het 
allemaal! 

VOOR MEER INFORMATIE

RADISSON BLU 1835 HOTEL & THALASSO CANNES
Contactpersoon: Mevr Marine ROUSSEAU, Sales Manager 
E-mail: marine.rousseau@radissonblu.com
Tel: +33 (0)4 92 99 73 12
www.radissonhotels.com

SÉQUOIA PARC EN LES BRISES WELLNESS & FITNESS

Een ontspannende vakantie aan de Atlantische kust
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Profiteer	tijdens	uw	vakantie	aan	de	
Franse Atlantische kust bij 5-sterren 
camping Séquoia Parc of bij Laguna 
Lodge Résidence van het gloed-
nieuwe	 wellness	 en	 fitness	 center	
‘Les Brises’.

Ontdek naast ons zwemparadijs van 
2.000 m² ons gloednieuwe wellness 
center ‘Les Brises’ met overdekt en 
verwarmd zwembad, sauna, hammam, 
experience	douche	en	(privé)	jacuzzi.
Reserveer een individuele massage of 
samen met uw partner of kind (vanaf 
6 jaar). Voor kinderen hebben wij spe-
ciale producten op basis van fruit zon-
der parabenen.
Om bij te komen van de spa of na een 
massage nodigen wij u uit in onze door 
groen omgeven patio of op het zon-
nige dakterras van 800 m² met een pa-
noramisch uitzicht over het prachtige 
domein en het kasteel La Josephtrie.

Bent u liever actief, dan is ons gratis 
fitnesscentrum	 met	 de	 nieuwste	 car-
dio en krachttraining apparaten zoals 
crosstrainer, roeitrainer, loopband, 
stairclimber en indoor bike zeker een 
bezoekje waard.

5-STERREN CAMPING SÉQUOIA 
PARC
Camping	Séquoia	Parc	is	een	5-sterren	
familie camping op een domein van 45 
ha. rondom kasteel ‘La Josephtrie’. Op 
de camping vindt u alle faciliteiten voor 
een onvergetelijke vakantie. Een zwem-
paradijs met 4 zwembaden, waarvan 3 
verwarmd, met glijbanen, fonteinen en 
een rivier. De gratis kinderclubs (4 tot 
12 jaar), speeltuinen, een kinderboer-
derij en verschillende sportvelden voor 
tennis, voetbal en volleybal. U kunt ook 
een	fiets	of	skelter	huren	en	een	paard-	
of ponyritje maken.

LAGUNA LODGE RÉSIDENCE
Laguna Lodge is een prachtig domein 
met 10 luxe villa’s en een natuurlijk 
lagune zwembad met zandstrand en 
comfortabele Balinese paviljoens op 3 
km	van	Séquoia	Parc.	Elke	villa	 is	an-
ders ingericht en gemeubileerd in een 
moderne Balinese stijl. Ze hebben elk 
een prachtig uitzicht over de landerijen 
of het beschermde natuurgebied Natu-
ra 2000.

ORGANISEER EEN SEMINAR
Organiseer een seminar, vergadering, 
incentive, studiedag of teambuilding. 
Naargelang uw wensen en uw budget, 
kunnen wij een complete service aan-
bieden met zaal, accommodatie, ca-
tering, activiteiten en ontspanning ter 
plaatse.

OPEN IN 2020 
Camping	Séquoia	Parc	5*:	16/05-6/09
Laguna	Lodge	Résidence:	30/04-30/09

VOOR MEER INFORMATIE

SÉQUOIA PARC
Contactpersoon: Mevr Jessika BETTAN, Manager
E-mail: jessika@sequoiaparc.com
Tel: +33 (0)5 46 85 55 55
www.sequoiaparc.com en www.lagunalodgeresidence.com

mailto:marine.rousseau%40radissonblu.com?subject=
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-cannes
mailto:jessika%40sequoiaparc.com?subject=
https://www.sequoiaparc.com/
https://www.lagunalodgeresidence.com/


WELLNESS IN FRANKRIJK

De wellness in Frankrijk bloeit

We willen ons toch allemaal goed voe-
len? Een gezonde geest in een gezond 
lichaam. Het is een eeuwenoude wijsheid 
dat geestelijk welzijn en lichamelijk wel-
behagen hand-in-hand gaan. Daarom is 
de zoektocht naar manieren om stress te 
verminderen en het contact tussen hoofd, 
hart en lijf te herstellen een voor ons allen 
belangrijke uitdaging.

Gelukkig zijn er ieder jaar weer innovaties 
op dit terrein te melden. 
Zeker vanuit Frankrijk. Dit land heeft 
een voor Europa uniek aanbod aan 
wellnesscentra en kuuroorden met een in 
alle opzichten grote diversiteit. Je vindt ze 
aan zee, in de bergen, op het platteland, 
maar ook in de drukke steden, met een 
keur aan behandelingen.
Een gezonde, evenwichtige en lokale 

keuken maakt - hoe kan het ook anders 
in Frankrijk - in de meeste wellnesscentra 
onlosmakelijk onderdeel uit van het pro-
gramma.

EEN GEZAMENLIJK STREVEN NAAR 
MEER WELZIJN
Twintig adressen - waaronder meerdere 
topbedrijven -  hebben zich inmiddels via 
Atout France verenigd in Le Cluster Bien-
être.
Doel van dit netwerk is het opzetten van 
een gezamenlijk ontwikkelingsbeleid en 
het voeren van een doeltreffende pro-
motiestrategie gericht op de belangrijkste 
markten.

NIEUWE TRENDS
Welke nieuwe formules en behandelingen 
ook worden bedacht, de grote klassiekers 
in de  spawereld blijven hun aantrek-
kingskracht en werking behouden.

De deur opendoen van een mooie spa 
is jezelf belonen met een pauze, een 
echte onderbreking van de drukte om je 
te ontspannen en eens even alleen met 
jezelf bezig te zijn. Bekende rituelen ver-
jagen de stress, zoals de hitte van de 
sauna, het masseren van de spieren, het 
ontslakken van het lichaam en het oppep-
pen van het afweersysteem.

Nieuwe interessante trends gaan richting 
een steeds meer complete zintuigelijke 
ervaringen, inspanning zonder transpi-
ratie, ontgiften en het kennismaken met 
ontspanningsmethodes uit andere we-
relddelen. Te denken valt aan Shiatsu, 
Qi-Gong en Tai-chi-chuan, oude tradities 
uit de Chinese medische schatkamer die 
een spirituele dimensie toevoegen aan li-
chaamsoefeningen. 

Open de deur ook, en stel u open voor 
een nieuw gevoel.

VOOR MEER INFORMATIE

WELLNESS IN FRANKRIJK
Contactpersoon:  Mevr Florence HOUPERT LE ROLLAND, Manager
E-mail: florence.houpert@atout-france.fr of via het kantoor in NL:
jojanneke.kramer@atout-france.fr
Tel: +33 (0)1 42 96 72 65 of 020-53 53 014 
www.france.fr
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WELLNESS IN FRANKRIJK

Overzicht aangesloten centra en accommodaties 

De 20 wellness adressen die deel uit 
maken van het Cluster Bien-être van 
Atout France vind je in heel Frankrijk:

Hot in la Manche :
Thalassa sea&spa LeTouquet 
ht tps : / /www. tha lassa .com/ f r /ho -
tel-spa/0449-touquet-novotel.html

Les Thermes Marins de Saint-Malo 
https://www.thalasso-saintmalo.com/en/

Aan de Atlantische kust :
Thalassa Hôtel Novotel Dinard 
ht tps : / /www. tha lassa .com/ f r /ho -
tel-spa/1114-dinard-novotel.html

Thalassa	Hôtel	Sofitel	Quiberon
https://www.sofitel-quiberon-thalassa.
com/thalassotherapie/

Le Miramar La Cigale  à Port Crouesty  
https://www.miramar-lacigale.com/en/

Alliance Pornic Resort Hotel Thalasso & 
Spa 
https://www.thalassopornic.com/en/

Hôtel Barrière Le Royal
https://www.hotelsbarriere.com/en/la-
baule/le-royal.html

Relais Thalasso Château des Tourelles
h t tps : / / r e l a i s tha lasso .com/cha -

teau-des-tourelles/

Wellness	Hôtel	Thalasso	&	Spa	Ile	de	Ré	
https://relaisthalasso.com/atalante/

Hôtel Les Bains D’arguin Thalazur Arca-
chon 
https://www.thalazur.fr/arcachon/thalas-
so/

Sofitel	Biarritz	Le	Miramar	Thalassa	sea	
& spa 
https://www.accorhotels.com/fr/ho-
tel-2049-sofitel-biarritz-le-miramar-thalas-
sa-sea-spa/index.shtml

Grand Hôtel Thalasso & Spa à St jean de 
Luz 
http://luzgrandhotel.fr/en/

In Normandië :
Cures Marines Trouville, Hôtel Thalassa 
& Spa 
http://hotel-cures-marines.com/

Thalazur Cabourg
https://www.thalazur.fr/cabourg/thalasso/

Of midden in het bocage landschap :
B’O Resort 
http://www.bo-resort.com/en/

Aan de Middellandse zee :
Radisson Blu 1835 Hôtel et Thalasso 
Cannes
https://www.radissonhotels.com/en-us/
hotels/radisson-blu-cannes

Aan het meer van Genève :
Evian Resort
https://www.evianresort.com/en/home

In Parijs :
Molitor Paris MGallery
https://www.mltr.fr/en

Maar ook alle Thalasso centra sea & spa 
https://www.thalassa.com/gb
en de centra van Thalazur
https://www.thalazur.fr/
Hier staan kwaliteit en professionaliteit 
hoog in het vaandel en bent u van harte 
welkom.
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