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Ontdekken
De Camargue, een verblijf
Een droom, een resort
Ontvangst en presentatie
L’Auberge  Cavalière  du  Pont  des  Bannes  heet  u  welkom  in  de  Camargue.
De  hotels  Le  Pont  des  Bannes  en  Lodge  Sainte  Helene  en  L’Auberge  Cavalière  vormen  samen  L’Auberge  Cavalière du
Pont des Bannes, in het hart van de Camargue, aan de rand van Les Saintes-Maries-de-la-Mer. Een luxe resort, waar u
kunt genieten van een van de zwembaden, kunt ontspannen in de spa en kunt genieten van de culinaire specialiteiten, rijk
aan tradities van de Camargue.
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Services  •  Voorzieningen  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charmant hotel en restaurant midden in de Camargue
Overnachting vanaf 140 euro
84 kamers
Restaurant en bar
Gratis parkeerplaatsen
Bagage-opslag
Ontbijt
Huisdieren toegestaan (onder bepaalde voorwaarden en op aanvraag)
Receptie 24h/24 open
Kranten
Terrassen en tuinen

Comfort in kamers
•
•
•
•

Geluidsarme kamers, niet-roken
Kluisje
Uitgerust voor minder validen
Klimaatbeheersing

Activiteiten  •  Sport  •  Vrije  tijd  
Paardrijden, tennis, sauna, spa & wellness centrum, massage, fietsverhuur, speeltuin, tafeltennis,
wandeltochten, 2 grote buiten zwembaden.

Meer Informatie
WiFi/ draadloos netwerk, vergader- en feestzalen, wasserette, ontbijt op de kamer, strijkservice, internet
voorzieningen, fax, kopieerapparaat.

Algemene voorwaarden
• Aankomst : vanaf 16.00 uur
• Vertrek
: voor 12.00 uur

Betaalwijzen
Het hotel accepteert American Express, Visa, Euro/Mastercard, Carte Bleue. Het hotel behoudt zich het recht
voor een pre-autorisatie op uw creditcard uit te voeren voor de aankomstdatum.
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Verblijf
De kamers Cavalière & Manadier
De kamers Cavalière & Manadier liggen in een
Provençaalse boerderij.
Alle geklimatiseerde kamers hebben een terras dat
uitkijkt op de Camargue en een privé parkeerplaats
in de schaduw. De inrichting is een zoektocht naar
authenticiteit, de natuur vindt u terug in de kamers
door de keuze van de materialen en de natuurlijke
verlichting..

+  d’information  sur  notre  site  internet

De  Cabana’s  gardian
Afgerond aan de kant van de mistral om de kracht
van deze heersende noordenwind te weerstaan en
afgewerkt met een kruis voor goddelijke
bescherming, zijn deze oorspronkelijke cabana’s  nu  
luxueus ingericht om een clientèle te ontvangen die
prijs stelt op comfort maar ook op authenticiteit. De
cabana’s  zijn  uitgerust  met  airconditioning  of  grote  
ventilator. De natuurlijke isolatie van het rieten dak
met de ramen en een lichte bries garanderen een
aangenaam klimaat in uw cabana. Sommige
Cabana’s  Gardian  zijn  uitgerust  met  een  mezzanine,  
uitstekend geschikt voor kinderen (tussen de 6 en 12
jaar).

+  d’information  sur  notre  site  internet
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De kamers Massouscles
Voor hen die graag dichtbij de natuur verblijven, zijn
deze kamers dicht bij de flora en fauna van de
Camargue zeer geschikt. Deze kamers zijn ook de
grootste van het hotel. Als echtpaar of met uw gezin,
hier kunt u leven met het ritme van de natuur.

+  d’information  sur  notre  site internet

De kamers Lacustres
De kamers Lacustres liggen op 500 meter van het
hoofdgebouw in een authentiek gebouw tegenover
het meer aan de westkant van het complex. Uw
ontbijt wordt op uw kamer of in ons restaurant
geserveerd. U kunt gebruikmaken van de
voorzieningen van het hotel.

+  d’information  sur  notre  site  internet
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Restaurantie
La Grande Cabane – Bar Restaurant
Le Ragondin
De grote Cabana, gelegen in het midden van het
domein, herbergt de receptie en bar "Le Ragondin"
waar wij u in een typische vriendelijke Camargue
sfeer heerlijke maaltijden serveren. U kunt hier zelf
uw muziek kiezen in onze Jukebox, kunt er biljarten
op de mezzanine, televisie kijken, kaart spelen of uw
e-mail controleren. Alles is mogelijk in deze originele
Cabana, de grootste in de Camargue. De bar is
geheel gerenoveerd in januari 2012.

+  d’information  sur  notre  site  internet

Restaurant le Pont des bannes
Onze chef staat zeer goed bekend in de regio, met
veel plezier laat hij u zijn nieuwste creaties van
lokale gerechten proeven. Met het uitzicht op de
Camargue, aan het zwembad en uit de wind, kunt u
voor de lunch of het diner kiezen voor het terras of
naast de open haard. Het restaurant wordt in het
najaar 2012 opnieuw ingericht. De semi-privé zaal
achter in het restaurant is ideaal voor een familie
lunch tot maximaal 12 personen.
Los van het menu van dagelijks verse ingrediënten,
biedt onze chef u een suggestie voor het menu van
de dag. Hier vindt u een voorbeeld van de selectie
2012:

+  d’information sur notre site internet
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Restaurant Entre Terre et Mer
Het terras van dit restaurant bevindt zich tussen de
moerassen van de Camargue en het zwembad: in de
ochtend serveren wij hier uw ontbijt naar keuze in het
restaurant, op de patio of in de zon naast het
zwembad.
In de zomer is het restaurant een aangename
verblijfplaats. 's Middags hebt u de keuze uit lichte
maaltijden rondom het zwembad die u kunt
aanvullen met salades of rauwkost. Voor kinderen tot
12 jaar, betaalt u voor een hamburger 1 euro per
leeftijdsjaar.

+  d’information  sur  notre  site  internet

De Bar
In onze bar Le Ragondin, die in 2012 gerenoveerd
is, vindt u een biljart, jukebox,
televisiehoek, business corner, bibliotheek en een
schaak- & bridgetafel; u zou er de hele dag kunnen
vertoeven. Hier serveren wij u graag koffie, tapbier,
pastis of een andere lokale of internationale drank.
Onze barman mixt met plezier uw zelf gekozen
longdrink of een klassieke cocktail; Bloody Mary, Gin
Fizz  of  zijn  nieuwste  creatie:  l’Impérial 2012 ! (op
basis van Cointreau, Champagne & Jus de fraises).

+  d’information  sur  notre  site  internet

Page 7 sur 11

Seminaries & bijeenkomsten
Voorzieningen en uitrusting
Technische voorzieningen
Alle onze vergaderzalen zijn uitgerust met een scherm, paper-board, mineraalwater, schrijfblokken & pennen.
Bij het afspreken kunt u aangeven welke audio opties u wilt gebruiken. Wij werken met een extern bureau
zodat u altijd gebruik kunt maken van de nieuwste techniek.

+  d’information  sur  notre  site  internet

Recepties & cocktails
Voorzieningen en uitrusting
L’Auberge  Cavalière  du  Pont  des  Bannes  is  een  uitstekende  locatie  voor  een  receptie,  cocktail  party  of  
familiefeest. Het hotel heeft een aantal bijzondere locaties ter beschikking voor uw feest. Denkt u daarbij aan
de beschaduwde terrassen met uitzicht op de Camargue, aan de kant van een van de zwembaden, in onze
arena's, stallen en waarom niet, op het strand!
2

De  grootste  locatie  van  L’Auberge  Cavalière  du  Pont  des  Bannes,  de  Arena,  biedt  met  zijn  700m voldoende
ruimte om naast de gasten bijvoorbeeld onze muzikale vrienden José & Paco (Flamenco) een violiste of
danseres te laten optreden. Onze DJ draait zorgvuldig geselecteerde muziek voor u tot in het midden van de
nacht. Bel ons gerust, of nog beter, kom naar ons toe om een toekomstig evenement persoonlijk te
bespreken.

Vergaderen in de Camargue
Ook  voor  vergaderingen,  bedrijfspresentaties  of  incentives  biedt  L’Auberge  Cavalière  du  Pont  des  Bannes  
ruime  mogelijkheden.  ’s  Ochtends  vergaderen  of  productpresentaties in een van de vergaderzalen of breakout  locaties,  ’s  middags  een  programma  met  een  keuze  uit  diverse  activiteiten:  paardrijden,  jeepsafari,  
strandspelen en nog veel meer.

+  d’information  sur  notre  site  internet
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Manege

Manege
L’  Auberge  bezit  een  manege, die aangesloten is bij de FFE. Beginners kunnen hier leren paardrijden, maar
ook onder begeleiding per paard de Camargue ontdekken. Ook voor gevorderden en ervaren ruiters zijn er
paardrijlessen en toertochten door de Camargue. Voor de kinderen zijn er  5  pony’s  beschikbaar  ;;  Jérôme  
Ferton informeert u met plezier over de mogelijkheden en de activiteiten.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gespecialiseerde website www.ecurie-camargue.fr.
of neem contact op met de directeur van de stallen: M. Jérôme Ferton om te reserveren.
Tél. +33(0)06 09 54 24 40of : +33 (0)6 63 65 26 08
U kunt de Camargue ontdekken te paard, met paard en wagen of in een landrover. Dagelijks vertrek vanaf
het hotel, dat direct aan het Natuurreservaat grenst.

+  d’information  sur  notre  site  internet
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Ontspanning en spa
Presentatie
Aan de rand van het zwembad, in de schaduw van een palmboom, met uitzicht op de natuur, de kunst van de
siësta, oftewel, Lou Penequet zoals men hier zegt.
De terrassen van de tuin en de zwembaden nodigen u uit om te ontspannen en te verfrissen, de rust en de
omgeving inspireren tot lezen of mediteren.

Ontspanning & welzijn
Wij hebben het voorrecht om u te ontvangen in onze spa ruimte voor een moment van ontspanning in onze
sauna of onze jacuzzi. Op de ligbedden van het terras kunt u in de zon genieten van de kalmte en de rust.

Verzorging
Onze masseur behandelt u in de spa of op uw kamer. Hij past zich aan uw programma aan en zorgt voor een
ontspannende behandeling.

Pilatesruimte
De Pilates methode is een combinatie van lichamelijke en geestelijke oefeningen met als doel het lichaam te
versterken en te versoepelen. De rustige progressieve trainingsmethode is voor iedereen geschikt, ongeacht
de leeftijd of conditie.

+  d’information  sur  notre  site  internet
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Toerisme & activiteiten

Festiviteiten & tradities
Vrije tijd & sport
De vogels & het vogelreservaat
Strand & Reservaat
De Camargue begrijpen
+  d’information  sur  notre  site  internet
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Route & kaart
Contact
Route  d’Arles  – D570
F - 13.460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. +33(0)4 90 97 88 88
Fax. +33(0)4 90 97 84 07
Mail : info@aubergecavaliere.com

Bereikbaarheid & route
GPS coördinaten
Lat.
43.27 N
Long.
4,25 Oost
Het  hotel  bevindt  zich  op  de  Route  d’  Arles  richting  Les  Saintes-Maries-de-la-Mer,
700 meter voor het dorp aan uw linkerkant (komend van Arles) in de 70 KM/uur zone.
Let op de radar controles!!

