PERSBERICHT HOLIDAY SUITES

Holiday Suites wijkt voor het eerst uit naar de Côte d’Azur.

Oostende, 03/06/2019

Op zaterdag 22 juni opent Holiday Suites haar eerste vakantiedomein aan de Côte d’Azur.
Na de Belgische kust, de Noord-Franse Opaalkust en Belgisch Limburg, trekt Holiday Suites voor de
eerste keer naar het Zuiden, meer bepaald naar Vence aan de Franse Côte d’Azur. “Tot nu toe spitste
Holiday Suites zich uitsluitend toe op dichtbijvakanties, maar we kregen steeds meer de vraag om
ons concept ook naar het Zuiden te brengen”, vertelt General Manager Anaë Huybrechts.
Holiday Suites heeft voor Vence als eerste zuiderse bestemming gekozen wegens de strategische
ligging. Het stadje bevindt zich namelijk in de gouden driehoek Nice, Cannes en Monaco en vormt
dan ook de perfecte uitvalsbasis om de Côte d’Azur te verkennen. Vence ligt ook vlak naast het
bekende kunstenaarsdorpje Saint-Paul-de-Vence, dat jaarlijks meer dan 2 miljoen toeristen aantrekt.

Holiday Suites introduceert met Vence haar luxesegment.
Het vakantiedomein werd “Les Jardins d’Azur” gedoopt en is het eerste product van het nieuwe
luxesegment van Holiday Suites. Het domein telt 97 vakantieverblijven voor 2 tot 8 personen en er
zijn tal van faciliteiten ter plaatse: een verwarmd openluchtzwembad met poolhouse en solarium,
een omnisportterrein, een petanquebaan, pingpongtafels, een speelplein, een (ondergrondse)
parking en 3 oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Het vakantiedomein in Vence volgt natuurlijk zoals steeds het vertrouwde Holiday Suites concept:
nieuwe, moderne verblijven met een volledig uitgeruste keuken en flexibele verblijfsdata dankzij de
digitale receptie. Er zijn ook vakantiestudio’s voorzien die toegankelijk zijn voor mindervaliden. De
gasten kunnen ter plaatse genieten van extra diensten zoals ontbijt en tussentijdse schoonmaak.

////// Noot voor de redactie, niet voor publicatie \\\\\

Holiday Suites biedt sinds 2011 ruim 800 nieuwe, comfortabele vakantieverblijven aan in België en
Frankrijk. Het hoofdkantoor is gebaseerd in Oostende. Momenteel zijn er 12 bestemmingen: vier aan
de Franse Opaalkust, 1 aan de Franse Côte d’Azur, zes aan de Belgische kust en één in Belgisch
Limburg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lore Callewaert:
persdienst@holidaysuites.be

+32 499 88 84 62
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