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EN ROU TE

En Route selecteert ieder kwartaal reizen en bestemmingen die we écht de moeite waard
vinden voor onze lezers. Geen platgelopen routes maar bijzondere manieren om en
route te gaan en een nieuwe kant van Frankrijk te ontdekken. Meer informatie of deze
reisaanbiedingen boeken? Ga naar www.enroute-magazine.nl/reizen

VERWEN-ARRANGEMENT EN ACTIVITEITEN

BOEKT U
RECHTSTREEKS?

VERMELD DAN
‘EN ROUTE
REIZEN’!

IN LE PAYS CATHARE

Op een schitterende locatie in de Aude ligt Domaine Michaud, een luxe chambres d’hôtes, gîtes en
restaurant. Speciaal voor En Route stelde het Nederlandse gastgezin een mooi arrangement samen.
Ook kunt u met korting inschrijven voor Michaud-activiteiten in voor- of najaar.
Domaine Michaud heeft een uniek
panoramisch uitzicht: het noorden kijkt uit
over vestingstad Carcassonne, in het oosten
strekt de Corbière zich uit en in het zuiden ziet
u de Pyreneeën. Er is een ruim zwembad en
een tennisbaan. A la campagne en dicht bij uitvalswegen gelegen, is dit de ideale startplaats
om het veelzijdige en mysterieuze katharenland te ontdekken. In de omgeving vindt u veel
wandelroutes, geweldige vergezichten, lieflijke
heuvels, spectaculaire kloven, katharenkastelen, stranden, middeleeuwse dorpjes en niet
te vergeten het Canal du Midi en de middeleeuwse Cité van Carcassonne.

CATHARE-ARRANGEMENT
• Welkomstdrankje
• 2 overnachtingen in een stijlvolle tweepersoonskamer
• 2 x ontbijtbuffet voor 2 personen
• 2 x gastronomisch driegangendiner voor 2
personen, excl. drankjes
• Fles Blanquette de Limoux

ACTIVITEITEN
5 tot 12 april en 4 tot 11 oktober 2014:
Fietsen met de katharen
Meer te weten komen over de katharen,
dagelijks een route fietsen door het mooie
landschap en ’s avonds relaxen met een goed
glas wijn en een lekkere maaltijd. De etappes
zijn niet zwaar (40-60 km) en met een gewone
sportieve fiets te doen. Ook niet-fietsende
partners zijn welkom. Prijs: € 825,- p.p. voor
een volledig verzorgde week. (Nog enkele
plaatsen vrij voor april).
26 april tot 3 mei 2014 en eind
oktober 2014: VTT/mountainbiken in
le Pays Cathare
Maak kennis met diverse bezienswaardigheden, met als hoogtepunt de Pic de Nore
(1.210 m). ’s Avonds relaxen met een lekkere
maaltijd en een goed glas wijn.
Prijs: € 750,- per persoon. Partners die niet
mountainbiken zijn ook welkom.

Arrangementsprijs: € 345,- (2 pers.)

LOOPTIJD EN VOORWAARDEN
Van 1 april t/m 1 juni en van 20 september t/m
1 december, op basis van beschikbaarheid.
Het arrangement gaat uit van 2 personen
per kamer. Prijs voor 3 overnachtingen, 3 x
ontbijtbuffet, 3 x diners: € 500,-. (Ook buiten
de aanbiedingsperiode ontvangt u een fles
Blanquette de Limoux o.v.v. En Route.)

Meer activiteiten op:
www.domainemichaud.eu

INFORMATIE EN RESERVEREN
Per mail: info@domainemichaud.eu
(onder vermelding van ‘En Route Reizen’)
Telefonisch: (+33)(0)4 68 25 86 14

