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FRANÇAIS ANGLAIS

Les barbecues sont autorisés, 
seulement l'électrique 

Barbecues are allowed, electric 
only

Barbecues are allowed, only 
electric

Barbecues are allowed, only 
electric

La piscine est-elle chauffée ? Is the pool heated? is the pool heated? Is the pool heated?

 La Pierre verte offre un 
large panel d’hébergements, 
pour tous les goûts, tous les 
budgets.

La Pierre Verte offers a wide range 
of accommodations, for all tastes 
and budgets.

La Pierre verte offers a wide range 
of accommodation, for all tastes 
and budgets.

 La Pierre verte offers a wide range 
of accommodation, for all tastes, 
all budgets.

Le village de vacances 5 étoiles 
Domaine du Colombier dans le 
Var à Fréjus sur la Côte d’Azur 
vous accueille dans un parc 
verdoyant dont la flore exo-
tique et méditerranéenne vous 
enchantera par sa diversité 

The 5-star holiday village Domaine 
du Colombier in Fréjus in the Var 
on the Côte d'Azur welcomes you 
to a verdant park whose exotic and 
Mediterranean flora will enchant 
you with its diversity

The 5-star Domaine du Colombier 
holiday village in the Var in Fréjus 
on the Côte d'Azur welcomes you 
to a green park whose diversity of 
exotic and Mediterranean flora will 
enchant you

The 5-star holiday village Domaine 
du Colombier in the Var in Fréjus 
on the Côte d’Azur welcomes you 
in a green park whose exotic and 
Mediterranean flora will enchant 
you with its diversity

Déconseillé aux personnes à 
mobilité réduite.

Not recommended for people with 
reduced mobility.

not recommended for people with 
reduced mobility.

not recommended for people with 
reduced mobility.

Le spa est un havre de sérénité 
dédié à votre détente, votre 
corps, un moment qui n’appar-
tient qu’à vous.

The spa is a oasis of serenity 
dedicated to your relaxation, your 
body, a moment that belongs to 
you alone.

"The spa is a oasis of serenity 
dedicated to your 
 e relaxation, your body, a moment 
that belongs only to you."

The spa is a oasis of serenity 
dedicated to your relaxation, your 
body, a moment that belongs only 
to you.

12 Lodges répartis sur de belles 
parcelles fleuries et arborées 
de 150m², sont à votre dispo-
sition pour des vacances hors 
norme.

12 Lodges distributed on beautiful 
flowered and raised plots of 150m 
², are at your disposal for unusual 
vacations.

12 Lodges spread over beautiful 
150m² flower and tree-lined plots 
are at your disposal for an excep-
tional holiday.

12 Lodges spread over beautiful 
flowered and tree-lined of 150m ², 
are at your disposal for an extraor-
dinary holiday.

une cuisine variée à tendance 
Méditerranéenne. Une cuisine 
traditionnelle qui pourra 
satisfaire toute la famille, avec 
des viandes, des poissons, des 
salades, des hamburgers, des 
pizzas cuites au feu de bois, 
mais aussi des soirées théma-
tiques avec des spécialités de 
poissons, de grillades…

a varied cuisine with a Mediter-
ranean tendency. A traditional 
cuisine that will satisfy the whole 
family, with meats, fish, salads, 
hamburgers, pizzas cooked in the 
wood fire, but also thematic eve-
nings with fish specialties, grilled 
meat...

a varied cuisine with a Medi-
terranean tendency. Traditional 
cuisine that can satisfy the whole 
family, with meat, fish, salads, 
hamburgers, pizzas cooked over a 
wood fire, but also themed eve-
nings with fish specialities, grilled 
meats...

a varied cuisine with a Mediter-
ranean tendency. A traditional 
cuisine that can satisfy the whole 
family, with meats, fish, salads, 
hamburgers, pizzas cooked over a 
wood fire, but also theme nights 
with fish specialties, grills ...

Quelles sont les horaires d'arri-
vées et de départ ?

What are the arrival and departure 
times?

What are the arrival and departure 
times?

What are the check-in and check-
out times?

A quelle distance se trouve la 
plage, le centre-ville, la gare, 
l'aéroport ?

How far is the beach, the city cen-
ter, the train station, the airport?

How far is the beach, the city cen-
ter, the train station, the airport?

How far is it from the beach, the 
city center, the train station, the 
airport?

Le comportement de la faune 
sauvage y est étudié afin d’éva-
luer les possibilités de réintro-
duction en milieu naturel

The behavior of the wild fauna is 
studied in order to evaluate the 
possibilities of reintroduction in 
natural environment

The behavior of wildlife is studied 
there in order to assess the possi-
bilities of reintroduction into the 
natural environment.

The behaviour of wildlife is studied 
in order to assess the possibilities 
of reintroduction into the wild

ce sont les bisons d’Europe, les 
cerfs, les sangliers, les élans 
et les chevaux de Przewalski 
qui vous accueillent au sein 
d’un territoire sauvage de 700 
hectares.

European bison, deer, wild boar, 
elk and Przewalski's horses welco-
me you in a wild territory of 700 
hectares.

it is the European bison, deer, wild 
boar, elk and Przewalski horses 
that welcome you to a wild territo-
ry of 700 hectares.

it is the European bison, deer, wild 
boar, elk and Przewalski horses 
that welcome you in a wild territo-
ry of 700 hectares.

Destiné aux plus actifs et aux 
plus curieux, à la recherche 
d’une immersion totale dans la 
Nature. UNIQUE en EUROPE, 
le safari à pied permet de vivre 
une expérience inoubliable

Intended for the most active and 
the most curious, in search of a to-
tal immersion in Nature. UNIQUE 
in EUROPE, the walking safari 
allows you to live an unforgettable 
experience

Intended for the most active 
and curious, looking for total 
immersion in Nature. UNIQUE 
in EUROPE, the walking safari 
allows you to live an unforgettable 
experience

Intended for the most active 
and curious, looking for a total 
immersion in Nature. UNIQUE 
in EUROPE, the walking safari 
allows you to live an unforgettable 
experience
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FRANÇAIS NÉERLANDAIS

Les barbecues sont autorisés, 
seulement l'électrique 

Barbecues zijn toegestaan, alleen 
elektrisch

Barbecues zijn toegestaan, alleen 
elektrisch

Barbecues zijn toegestaan, alleen 
elektrisch

La piscine est-elle chauffée ? Is het zwembad verwarmd? Is het zwembad verwarmd? Is het zwembad verwarmd?

 La Pierre verte offre un 
large panel d’hébergements, 
pour tous les goûts, tous les 
budgets.

La Pierre Verte biedt een ruime 
keuze aan accommodatie voor alle 
smaken en budgetten.

La Pierre verte biedt een breed 
scala aan accommodaties, voor alle 
smaken en budgetten.

 La Pierre verte biedt een breed 
scala aan accommodaties, voor 
ieders vermaak en budget

Le village de vacances 5 étoiles 
Domaine du Colombier dans le 
Var à Fréjus sur la Côte d’Azur 
vous accueille dans un parc 
verdoyant dont la flore exo-
tique et méditerranéenne vous 
enchantera par sa diversité 

Het 5-sterren vakantiedorp Do-
maine du Colombier in Fréjus aan 
de Côte d'Azur ontvangt u in een 
natuur park met exotische en me-
diterrane flora die u zal betoveren 
met zijn diversiteit

Het 5-sterren vakantiedorp 
Domaine du Colombier in de Var in 
Fréjus aan de Côte d'Azur verwel-
komt u in een groen park waarvan 
de exotische en mediterrane flora 
u zal betoveren met zijn diversiteit.

Het 5-sterren vakantiedorp 
Domaine du Colombier in de Var in 
Fréjus aan de Côte d'Azur verwel-
komt u in een een natuurrijke 
omgeving waarvan de exotische en 
mediterrane flora u zal betoveren 
met zijn diversiteit

Déconseillé aux personnes à 
mobilité réduite.

Niet aanbevolen voor personen 
met beperkte mobiliteit.

Niet aanbevolen voor mensen met 
beperkte mobiliteit.

Niet aanbevolen voor mensen met 
beperkte mobiliteit.

Le spa est un havre de sérénité 
dédié à votre détente, votre 
corps, un moment qui n’appar-
tient qu’à vous.

De spa is een oase van sereniteit 
gewijd aan uw ontspanning, uw 
lichaam, een moment dat u alleen 
toebehoort.

De spa is een oase van rust 
gewijd aan uw ontspanning, uw 
lichaam, een moment dat alleen u 
toebehoort.

De spa is een oase van rust gewijd 
aan uw ontspanning, uw lichaam, 
een moment dat alleen aan u 
toebehoort.

12 Lodges répartis sur de belles 
parcelles fleuries et arborées 
de 150m², sont à votre dispo-
sition pour des vacances hors 
norme.

12 Lodges verspreid over prachtige 
percelen van 150m² met bloemen 
en bomen staan tot uw beschik-
king voor een uitzonderlijke 
vakantie.

12 Lodges verspreid over prach-
tige percelen met bloemen en 
bomen van 150 m² staan   tot uw 
beschikking voor een uitzonderlijke 
vakantie.

12 Lodges verdeeld over prachtige 
bloemrijke en beboste percelen 
van 150m ², staan tot uw beschik-
king voor een buitengewone 
vakantie.

une cuisine variée à tendance 
Méditerranéenne. Une cuisine 
traditionnelle qui pourra 
satisfaire toute la famille, avec 
des viandes, des poissons, des 
salades, des hamburgers, des 
pizzas cuites au feu de bois, 
mais aussi des soirées théma-
tiques avec des spécialités de 
poissons, de grillades…

een gevarieerde keuken met een 
mediterraan tintje. Een traditio-
nele keuken die het hele gezin zal 
bevredigen, met vlees, vis, salades, 
hamburgers, op houtvuur gebak-
ken pizza's, maar ook thema-avon-
den met visspecialiteiten, gegrild 
vlees...

een gevarieerde keuken met een 
mediterraan tintje. Traditionele 
gerechten die het hele gezin tevre-
den kunnen stellen, met vlees, 
vis, salades, hamburgers, pizza’s 
gekookt boven een houtvuur, maar 
ook thema-avonden met visspecia-
liteiten, gegrild vlees...

een gevarieerde keuken met een 
mediterrane inslag. Een traditio-
nele keuken die het hele gezin 
tevreden kan stellen, met vlees, 
vis, salades, hamburgers, pizza's 
gebakken boven een houtvuur, 
maar ook thema-avonden met viss-
pecialiteiten, grills ...

Quelles sont les horaires d'arri-
vées et de départ ?

Wat zijn de aankomst- en vertrek-
tijden?

Wat zijn de aankomst- en vertrek-
tijden? Wat zijn de in- en uitchecktijden?

A quelle distance se trouve la 
plage, le centre-ville, la gare, 
l'aéroport ?

Hoe ver is het naar het strand, het 
stadscentrum, het treinstation, het 
vliegveld?

Hoe ver is het strand, het 
stadscentrum, het treinstation, de 
luchthaven?

Hoe ver is het van het strand, het 
stadscentrum, het treinstation, de 
luchthaven?

Le comportement de la faune 
sauvage y est étudié afin d’éva-
luer les possibilités de réintro-
duction en milieu naturel

Het gedrag van wilde dieren wordt 
bestudeerd om de mogelijkheden 
van herintroductie in het wild te 
beoordelen

Daar wordt het gedrag van wilde 
dieren bestudeerd om de mogeli-
jkheden voor herintroductie in de 
natuurlijke omgeving te beoor-
delen.

Het gedrag van wilde dieren wordt 
bestudeerd om de mogelijkheden 
van herintroductie in het wild te 
beoordelen

ce sont les bisons d’Europe, les 
cerfs, les sangliers, les élans 
et les chevaux de Przewalski 
qui vous accueillent au sein 
d’un territoire sauvage de 700 
hectares.

Europese bizons, herten, wilde 
zwijnen, elanden en Przewalski 
paarden heten u welkom in een 
700 hectare groot wildernisgebied.

het zijn de Europese bizons, 
herten, wilde zwijnen, elanden en 
Przewalski-paarden die je verwel-
komen in een wild gebied van 700 
hectare.

het zijn de Europese bizons, 
herten, wilde zwijnen, elanden en 
Przewalski-paarden die u verwel-
komen in een wild gebied van 700 
hectare.

Destiné aux plus actifs et aux 
plus curieux, à la recherche 
d’une immersion totale dans la 
Nature. UNIQUE en EUROPE, 
le safari à pied permet de vivre 
une expérience inoubliable

Ontworpen voor de meest actieve 
en de meest nieuwsgierige, op 
zoek naar een totale onderdompe-
ling in de natuur. Uniek in Europa, 
de wandelsafari biedt een onverge-
telijke ervaring

Bedoeld voor de meest actieve en 
nieuwsgierige, op zoek naar totale 
onderdompeling in de natuur. 
UNIEK in EUROPA, met de wan-
delsafari beleef je een onvergeteli-
jke ervaring

Bedoeld voor de meest actieve 
en nieuwsgierige, op zoek naar 
een totale onderdompeling in de 
natuur. UNIEK in EUROPA, de 
wandelsafari stelt u in staat om 
een onvergetelijke ervaring te 
beleven
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FRANÇAIS ALLEMAND

Les barbecues sont autorisés, 
seulement l'électrique 

Barbecues zijn toegestaan, alleen 
elektrisch

Barbecues zijn toegestaan, alleen 
elektrisch

Barbecues zijn toegestaan, alleen 
elektrisch

La piscine est-elle chauffée ? Is het zwembad verwarmd? Is het zwembad verwarmd? Is het zwembad verwarmd?

 La Pierre verte offre un 
large panel d’hébergements, 
pour tous les goûts, tous les 
budgets.

La Pierre Verte biedt een ruime 
keuze aan accommodatie voor alle 
smaken en budgetten.

La Pierre verte biedt een breed 
scala aan accommodaties, voor alle 
smaken en budgetten.

 La Pierre verte biedt een breed 
scala aan accommodaties, voor 
ieders vermaak en budget

Le village de vacances 5 étoiles 
Domaine du Colombier dans le 
Var à Fréjus sur la Côte d’Azur 
vous accueille dans un parc 
verdoyant dont la flore exo-
tique et méditerranéenne vous 
enchantera par sa diversité 

Het 5-sterren vakantiedorp Do-
maine du Colombier in Fréjus aan 
de Côte d'Azur ontvangt u in een 
natuur park met exotische en me-
diterrane flora die u zal betoveren 
met zijn diversiteit

Het 5-sterren vakantiedorp 
Domaine du Colombier in de Var in 
Fréjus aan de Côte d'Azur verwel-
komt u in een groen park waarvan 
de exotische en mediterrane flora 
u zal betoveren met zijn diversiteit.

Het 5-sterren vakantiedorp 
Domaine du Colombier in de Var in 
Fréjus aan de Côte d'Azur verwel-
komt u in een een natuurrijke 
omgeving waarvan de exotische en 
mediterrane flora u zal betoveren 
met zijn diversiteit

Déconseillé aux personnes à 
mobilité réduite.

Niet aanbevolen voor personen 
met beperkte mobiliteit.

Niet aanbevolen voor mensen met 
beperkte mobiliteit.

Niet aanbevolen voor mensen met 
beperkte mobiliteit.

Le spa est un havre de sérénité 
dédié à votre détente, votre 
corps, un moment qui n’appar-
tient qu’à vous.

De spa is een oase van sereniteit 
gewijd aan uw ontspanning, uw 
lichaam, een moment dat u alleen 
toebehoort.

De spa is een oase van rust 
gewijd aan uw ontspanning, uw 
lichaam, een moment dat alleen u 
toebehoort.

De spa is een oase van rust gewijd 
aan uw ontspanning, uw lichaam, 
een moment dat alleen aan u 
toebehoort.

12 Lodges répartis sur de belles 
parcelles fleuries et arborées 
de 150m², sont à votre dispo-
sition pour des vacances hors 
norme.

12 Lodges verspreid over prachtige 
percelen van 150m² met bloemen 
en bomen staan tot uw beschik-
king voor een uitzonderlijke 
vakantie.

12 Lodges verspreid over prach-
tige percelen met bloemen en 
bomen van 150 m² staan   tot uw 
beschikking voor een uitzonderlijke 
vakantie.

12 Lodges verdeeld over prachtige 
bloemrijke en beboste percelen 
van 150m ², staan tot uw beschik-
king voor een buitengewone 
vakantie.

une cuisine variée à tendance 
Méditerranéenne. Une cuisine 
traditionnelle qui pourra 
satisfaire toute la famille, avec 
des viandes, des poissons, des 
salades, des hamburgers, des 
pizzas cuites au feu de bois, 
mais aussi des soirées théma-
tiques avec des spécialités de 
poissons, de grillades…

een gevarieerde keuken met een 
mediterraan tintje. Een traditio-
nele keuken die het hele gezin zal 
bevredigen, met vlees, vis, salades, 
hamburgers, op houtvuur gebak-
ken pizza's, maar ook thema-avon-
den met visspecialiteiten, gegrild 
vlees...

een gevarieerde keuken met een 
mediterraan tintje. Traditionele 
gerechten die het hele gezin tevre-
den kunnen stellen, met vlees, 
vis, salades, hamburgers, pizza’s 
gekookt boven een houtvuur, maar 
ook thema-avonden met visspecia-
liteiten, gegrild vlees...

een gevarieerde keuken met een 
mediterrane inslag. Een traditio-
nele keuken die het hele gezin 
tevreden kan stellen, met vlees, 
vis, salades, hamburgers, pizza's 
gebakken boven een houtvuur, 
maar ook thema-avonden met viss-
pecialiteiten, grills ...

Quelles sont les horaires d'arri-
vées et de départ ?

Wat zijn de aankomst- en vertrek-
tijden?

Wat zijn de aankomst- en vertrek-
tijden? Wat zijn de in- en uitchecktijden?

A quelle distance se trouve la 
plage, le centre-ville, la gare, 
l'aéroport ?

Hoe ver is het naar het strand, het 
stadscentrum, het treinstation, het 
vliegveld?

Hoe ver is het strand, het 
stadscentrum, het treinstation, de 
luchthaven?

Hoe ver is het van het strand, het 
stadscentrum, het treinstation, de 
luchthaven?

Le comportement de la faune 
sauvage y est étudié afin d’éva-
luer les possibilités de réintro-
duction en milieu naturel

Het gedrag van wilde dieren wordt 
bestudeerd om de mogelijkheden 
van herintroductie in het wild te 
beoordelen

Daar wordt het gedrag van wilde 
dieren bestudeerd om de mogeli-
jkheden voor herintroductie in de 
natuurlijke omgeving te beoor-
delen.

Het gedrag van wilde dieren wordt 
bestudeerd om de mogelijkheden 
van herintroductie in het wild te 
beoordelen

ce sont les bisons d’Europe, les 
cerfs, les sangliers, les élans 
et les chevaux de Przewalski 
qui vous accueillent au sein 
d’un territoire sauvage de 700 
hectares.

Europese bizons, herten, wilde 
zwijnen, elanden en Przewalski 
paarden heten u welkom in een 
700 hectare groot wildernisgebied.

het zijn de Europese bizons, 
herten, wilde zwijnen, elanden en 
Przewalski-paarden die je verwel-
komen in een wild gebied van 700 
hectare.

het zijn de Europese bizons, 
herten, wilde zwijnen, elanden en 
Przewalski-paarden die u verwel-
komen in een wild gebied van 700 
hectare.

Destiné aux plus actifs et aux 
plus curieux, à la recherche 
d’une immersion totale dans la 
Nature. UNIQUE en EUROPE, 
le safari à pied permet de vivre 
une expérience inoubliable

Ontworpen voor de meest actieve 
en de meest nieuwsgierige, op 
zoek naar een totale onderdompe-
ling in de natuur. Uniek in Europa, 
de wandelsafari biedt een onverge-
telijke ervaring

Bedoeld voor de meest actieve en 
nieuwsgierige, op zoek naar totale 
onderdompeling in de natuur. 
UNIEK in EUROPA, met de wan-
delsafari beleef je een onvergeteli-
jke ervaring

Bedoeld voor de meest actieve 
en nieuwsgierige, op zoek naar 
een totale onderdompeling in de 
natuur. UNIEK in EUROPA, de 
wandelsafari stelt u in staat om 
een onvergetelijke ervaring te 
beleven


