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Het wordt weer een onvergetelijke vakantie 

vol plezier en avontuur!

Joepie ... 
de nieuwe 

vakantiebrochure 
van Floreal! Vanavond gezellig samen een bestemming kiezen ... en snel reserveren! 

www.fl orealclub.be

NL
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De Floreal vakantiecentra leggen u graag in 
de watten. Heel het jaar door organiseren 
ze gastronomische themaweekends waarop 
topchefs verrassende gerechten serveren.

Wat dacht u bijvoorbeeld van een Wildweekend, 
een Visfestival aan zee of een weekend 
Dwars door de Ardennen? Met gerechten als 
‘Delicatessen uit de Noordzee’ of een ‘Trio van 
Eend met een Bavarois van Vijgen’ zult u deze 
weekends beslist niet snel vergeten!

Of misschien kiest u wel voor een romantisch 
Valentijnweekend met tal van culinaire 
verrassingen? Eén ding is zeker: bij Floreal gaan 
gastronomie en vakantie hand in hand ...

Floreal,
smaakmaker

van uw weekends

Surf meteen naar
voor de laatste promoties

Pure verwennerij 
voor de smaakpapillen!

Aan tafel!

WWW.FLOREALCLUB.BE

GASTRONOMIE  
&  WEEKENDS
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Met de  
familie

Beste Vakantieganger,

De nieuwe vakantiebrochure 2006 van de Floreal-vakantiecentra steekt in een 

modieus nieuw kleedje. Met deze nieuwe look willen we meteen ook aangeven 

dat ook onze Floreals met hun tijd mee-evolueren en een eigentijdse service 

aanbieden in een modern kader.

Al onze Florealvakantiecentra  zijn prijsvriendelijk. De prijs 2006 is de prijs 

2005, zonder enige verhoging.  

Wij investeren verder in onze toekomst. In oktober 2005 zijn de 

renovatiewerken begonnen in Floreal-Malmedy. Vanaf de lente 2006 zal hier 

opnieuw een piekfi jne gezellige Floreal ter beschikking staan.

Tenslotte stellen wij u ook een ‘nieuw steraanbod’ voor: huur eens een 

luxueuze caravan op één van onze viersterrencampings. Indien u houdt van 

een verblijf in de natuur, dan is dat ‘de’ geknipte formule.

Om u nog beter te kunnen informeren, wordt tevens een speciale 

‘Campingbrochure 2006’ uitgegeven naast deze ‘Vakantiebrochure’

van de Floreal-vakantiecentra. 

Deze campingbrochure wordt u op eenvoudige aanvraag 

gratis opgestuurd of klik even onze website aan.

En vergeet vooral niet... in alle Floreal-vakantiecentra 

geniet u als lid van het ABVV 10% korting op de 

overnachtingprijs, leden van de Algemene Centrale ABVV

zelfs 25%, zelfs op de overnachtingprijs van 

de huurcaravans. 

Alvast genoeg redenen om te genieten van 

een deugddoend verblijf in een Floreal.

Jacques Michiels Alain Clauwaert

Algemeen Secretaris Voorzitter
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De tarieven vindt u in de afzonderlijke 

Floreal Tariefbrochure

Camping Floreal Het Veen 

Camping Floreal Kempen

Camping Floreal La Roche

  
zie Campingbrochure


