Résidence

Meer informatie over park en boekingen: www.cazaleres.nl

Bienvenue au Château!

Uitstapjes
Op ontdekkingsreis!
Wie graag meer ziet dan de zwembadrand
alleen gebruikt Résidence Château Cazalères
als vertrekpunt voor boeiende uitstapjes in de

Het mooiste vakantiepark van Frankrijk, Résidence Château Cazalères, ligt in
het departement Ariège. Deze streek aan de voet van de Pyreneën is hét
vertrekpunt voor een actieve of juist luie vakantie.

omgeving. Enkele suggesties:

Daumazan sur Arize
Aan de rand van de meest noordelijke uitloper van

De Ariège is een glooiend landschap
met in het noorden akkers en weiden.
Richting zuiden oogt de natuur
ruiger en zijn de eeuwig besneeuwde
pieken van de Pyreneeën zichtbaar.
Deze fiere bergtoppen zijn vanuit het
park te zien! Naast natuurschoon
kent de streek een zichtbare
cultuurhistorie en herbergt de Ariège
onderaardse rivieren en ontelbare
middeleeuwse châteaus, citadels en
bastides. Liefhebbers van regionale
gastronomie kunnen terecht in een
keur aan restaurants!

Op het park zijn volop faciliteiten
voor vakantievertier en speelplezier.
Wie rust zoekt kan zich ontspannen
terugtrekken in de stilte van de eigen
vakantiewoning. Résidence Château
Cazalères is dé bestemming voor
iedereen die wil genieten, maar dan
zonder lawaaierige toeristen, drukke
campings en overvolle trekpleisters.

het Massif du Plantaurel ligt Daumazan. Daumazan
is een dorpje met 700 inwoners gelegen in het
departement Ariège aan het riviertje de Arize. Het is
ontstaan aan de weg tussen Montesquieu Volvestre
en le Mas-d’Azil.

Résidence Château Cazalères telt
138 vrijstaande vakantiewoningen
op kavels tot 600 m2! Het park is
van oorsprong een landgoed rondom
het uit 1890 daterende Château.
Er zijn drie vakantiewoningtypen:
Cazalères, Campagne en Espace. Alle
woningen zijn voorzien van comfort
en luxe en beschikken over een eigen
parkeerplaats.

Foix
Hoofdstad van het departement met het kasteel van
de graven van Foix en het oude stadscentrum.

Le Mas d'Azil
Klein, gezellig, met leuke Franse pleintjes, een zeer
gezellige weekmarkt én een wereldberoemde grot
waar u zeker eens in moet kijken.

Vier seizoenen vakantieplezier!
Résidence Château Cazalères is bij uitstek geschikt voor een heerlijk
zomerse vakantie in de Franse zon. Maar ook in andere jaargetijden
maken de streek én de parkfaciliteiten uw verblijf meer dan aangenaam.
Via een mooie route met de auto
staat u binnen het uur op de
lange latten in de Pyreneeën. De
sneeuwzekerheid is hoog dankzij de
ligging van het gebied tot 2500 m.
In de lente is Cazalères het
domein voor rustzoekers en
natuurliefhebbers. De natuur laat
zich juist in dit jaargetijde van zijn
mooiste kant zien. En door het
milde klimaat is dit hét jaargetijde
om eens lekker te gaan fietsen en
wandelen.
En het najaar? Dan blijft het klimaat
op Cazalères aangenaam en kan
de gast - hoewel de avonden wat

Welkom bij
de receptie
Carla-Bayle

korter zijn - lekker lang buiten leven
en genieten van de omgeving. In
dit seizoen is het ook nog erg goed
mogelijk om flink actief te zijn of
(steden)trips te maken. De gezellige
seizoensdrukte is dan immers
vervangen door een weldadige rust.

Uniek gelegen bastide (versterkt stadje), bekend
geworden als geboorteplaats van de protestantse
filosoof Pierre Bayle. Al sinds mensenheugenis een
dorpje waar kunstenaars werken en hun creaties
tonen in ateliers.

De mensen van de receptie
maken gasten wegwijs op het
park en verkopen zaken zoals
wifi-tickets en wasmunten. Maar
ook ansichtkaarten, t-shirts en
sleutelhangers. Bovendien kun je
er terecht voor ideeën en informatie
over toeristische trips. Er is tevens
een bescheiden bibliotheek.

Alle ruimte voor sport,
spel en plezier!

Uitstapjes
Château de Montségur
Een citadel met reusachtige ruines. Dit was een
van de belangrijkste centra van de katharen in dit
gebied, tijdens de dertiende eeuw. Het kasteel werd
gebouwd op een hoogte van 1207 m. op een rots.
Tijdens de kruistocht tegen de Albigenzen is dit fort
het symbool geworden van verzet van de Zuidelijke
Graven en hun Kathaarse onderdanen.

Pamiers
Actieve vakantiegangers voelen zich direct thuis op Résidence Château Cazalères. Waarom? Vanwege het
enorme aanbod aan sport- en spelfaciliteiten!

Basketbal en volleybalveld
Naast de hoofdingang van het
Château is een basketbalbord, in de
beschutting van de bomen vind je het
volleybalveld.

Op Cazalères raak
je niet uitgespeeld!

Het belangrijkste handelscentrum van de Ariège met
een gezellige binnenstad.

Mirepoix
Van de verschillende bezienswaardigheden is het
middeleeuwse marktplein met vakwerkhuizen uniek.
Het is geheel omgeven door houten overdekte
galerijen, met het Consulshuis als onbetwist
hoogtepunt. In de zomer is hier een spectaculair
middeleeuws festival. De stad zet de klok dan enkele

Wandel- en fietstochten

Lekker aan het einde van de dag een
balletje gooien op onze baan? Neem
je jeu-de-boules
ballen mee!

Om van de prachtige natuur te
genieten rond Résidence Château
Cazalères is het aan te raden om
een wandel- of fietstocht te maken.
Het ene moment kijk je uit over
vlakke graslanden en zonnebloemen,
het volgende moment sta je op de
pedalen heuveltje (bergje) op. De top
komt langzaam in zicht en wederom
onthult zich een nieuw landschap.
Voor meer informatie kun je terecht
bij de receptie.

Midgetgolf

Kinderclub in actie

Een hole-in-one,
lukt het je?
Op onze midgetgolfbaan beleef je dikke
pret met het hele gezin. Stokken
en balletjes zijn bij de (snack)bar
verkrijgbaar tegen een kleine borg.

In de kinderclub worden tijdens
het hoogseizoen diverse activiteiten
georganiseerd. De kinderen zullen
hun weg snel vinden naar ons
enthousiaste animatieteam.

Jeu-de-boules-baan

Tennisbaan
Naast het Château liggen twee
prachtige tennisbanen. Ze zijn
omgeven door hoge cipressen en het
is hier dan ook heerlijk spelen. Voor
het reserveren van deze tennisbanen
kun je terecht bij de receptie. Ballen
en rackets zijn bij de snack(bar)
verkrijgbaar. Tennisschoenen zijn
verplicht.

Speeltuin en zandbak
Op het terrein is een speeltuin
aanwezig voor de allerkleinsten. Hier
kunnen zij onder toezicht van de
ouders lekker klauteren en spelen.

honderden jaren terug en tooit zich in middeleeuwse
sferen.

Sauna en fitness
In de ruimten onder het Château
vind je voor gasten vanaf 16
jaar een fitnessruimte waar
je de vermoeide spieren
weer kunt trainen. Tevens
kun je gebruik maken
van de sauna. Muntjes
hiervoor zijn te koop
bij de (snack)bar.

Nog meer....
Op het park is verder een
trampoline, tafeltennis en
een (perfect geluidgeïsoleerde) discokelder. In de huiskamer
van het Château staan rond de
open haard leestafels en een biljart.

Tarascon-sur-Ariège
Met Le Parc Pyrénées de l’Art Préhistorique, voor
wie alles wil weten over de prehistorie en de
onderaardse wereld, die daarmee verbonden is.

Zwembad

Ax-les-Thermes

Voor het Château ligt het grootste
zwembad van de Ariège, 700m2
groot. Omzoomd door zonneweiden
en terrassen en omringd door
fleurige parasols en ligbedden. Voor
de kleintjes is er een kinderbadje
(40m2) met glijbaan. De diepte van
het zwembad is ongeveer 1,30 meter
en het is daarom niet toegestaan om
te duiken.

In het fraai beboste gebergte bij de samenvloeiing
van de Lauze en de Ariège ligt op 720 m Ax-lesThermes. Met zestig verschillende warme bronnen en
natuurlijk ook als wintersportplaats bekend.

Saint-Girons
De plaats waar drie rivieren samenkomen. Het is
er gezellig, in het bijzonder als er markt is. Maar
bovenal de stad die leidt naar interessante plaatsen,
zoals St.-Lizier, Audressein, Aulus-les-Bains,
Bethmale, Ustou, Guzet en de Cirque de Cagateille.

Het zwembad heeft twee grote
glijbanen waar de jeugd vanaf
kan roetsjen. Kinderen zonder
zwemdiploma hebben uitsluitend
onder begeleiding van hun ouders en
voorzien van zwemvleugels/-bandjes
toegang. In de ruimte die zich bevindt
onder het Château zijn toiletten en
kleedruimten.

Le Château Gastronomique!
Geen zin om te koken? Kom dan lekker
eten in ons Château restaurant. Hier kunt
u aanschuiven voor een heerlijk en toch
betaalbaar diner. Liever een snackmenu? Ga
dan naar de snackbar bij het zwembad of naar
het restaurant en haal uw maaltijd af om in uw
vakantiewoning te genieten.
Kijk even op de informatieborden (bij receptie en
Château) voor actuele openingstijden.

Toulouse
In het noorden en westen grenst de Ariège aan het
departement Haute-Garonne met de hoofdstad
Toulouse. Een stad die alles te bieden heeft en met
de auto slechts veertig minuten verwijderd is van
Résidence Château Cazalères. In Toulouse kun je ook
de beroemde Airbus vliegtuigfabriek bezoeken!

