Frankrijk
Programmavoorstel Vittel le Parc 3ψ
Het Clubdorp is natuurlijk gelegen in het beroemde Franse kuuroord
Vittel, met rondom 600 ha park en bos. De afstand vanaf Utrecht is
575 km; voor een groep uitstekend af te leggen met de auto of
touringcar!
Dag 1
In de ochtend verzamelt de groep op een afgesproken plek in
Nederland, vanwaar de touringcar(s) vertrekken naar Noord-Frankrijk.
Aan het einde van de middag wordt u verwelkomd in het Clubdorp
Vittel le Parc. Na het inchecken heeft iedereen een aantal uur ter vrije
besteding om het Clubdorp en de nabije omgeving te verkennen.
Om 19.00 uur staat er een heerlijk aperitief met cocktails voor u klaar
in de Cotton Bar en wordt de groep welkom geheten.
Aan het begin van de avond geniet men van een uitgebreid diner, de
Club Med show en daarna gaan de voetjes van de vloer in de Night
Club!
Dag 2
Na het ontbijt staat deze dag in het teken van sport; er kan een
tennistoernooi, golftoernooi en/of jeu de boules-toernooi worden
georganiseerd. Ook het volgen van een boogschietles behoort tot de
mogelijkheden. Daarnaast is de Hollandse manier de beste manier om
de schitterende omgeving van Vittel te leren kennen: op de fiets!
Rond 13.00 uur neemt de groep even een adempauze en geniet u van
een heerlijke lunch.
Aan het einde van de middag is er tijd om op te frissen. Vanaf 18.00
uur staat het theater Garnier tot de beschikking van de groep, voor
bijvoorbeeld een presentatie van de directie, de kick-off van een nieuw
seizoen en/of de uitreiking van de winnaars van de sportactiviteiten.
Om 19.30 uur staat het diner klaar, waarna het feest tot in de late
uurtjes zal doorgaan.
Dag 3
De dag begint met een uitgebreid ontbijt. Hierna worden de kamers
vrijgemaakt en de terugweg naar Nederland aanvaard.
Vanafprijs per persoon € 350,- voor een all-inclusive verblijf en
vervoer per touringcar.

