
De Opaalkust verwent vrOuwen
Deze aanbieDingen zijn alleen bestemD voor vrouwen

op vertoon van De voorDeelcoupon
van 26 oktober tot en met 3 november 2013 (op uitzonderingen na)

DeelnemenDe toeristische Diensten:

 berck-sur-mer

 reCreatie  
De agora in berck
Esplanade Parmentier
B.P 9 - 62600 Berck-sur-Mer
Tel.: +33 (0)3 21 89 87 00
info@agora-berck.com / www.agora-berck.com

1 gratis entree voor de wellnessruimte van de agora voor elk 
gekocht toegangskaartje voor het zwembad

 SHoppen
le comptoir de l’authie
Delicatessen
53 rue Carnot – 62600 Berck-sur-Mer
Tel.: +33 (0)3 21 09 44 47

15% korting op thee van het merk dammann, theepotten en 
theeaccessoires

 boulogne-sur-mer

 reCreatie / WeLLneSS 
tendances zen in boulogne-sur-mer
Wellnesscentrum voor mannen en vrouwen
108 rue Adolphe Thiers - 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel.: +33 (0) 3 21 32 55 72
www.tendance-zen.com

20% korting op alle behandelingen

strandzeilclub van de opaalkust in boulogne-sur-mer
272 boulevard Sainte-Beuve - 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel.: +33 (0)3 21 83 25 48
www.cvcco.com

50% korting op een les van 2 uur (+ € 3 voor de huur van het 
pak) – tarief zonder korting: € 34,50 – alleen op reservering

  reStauratie
kawa coffee house
105 rue Faidherbe
62200 Boulogne-sur-Mer
Tel.: +33 (0)3 21 99 86 78

15% korting op uw bestelling

nausicaá 
Nationaal Zeecentrum
Boulevard Sainte Beuve
BP 189 - Boulogne-sur-Mer Cedex
Tel.: +33 (0)3 21 30 99 99
Fax: +33 (0)3 21 30 93 94
www.nausicaa.fr

een cocktail van vruchtensap cadeau in de bar tropical Lagoon 
village

le Quai 42
Wijn ter wereld en zeevruchtenbar
42 quai Gambetta – 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel.: +33 (0)3 21 92 05 06
Quai42@orange.fr

1 coupe ‘première bulle brut’ cadeau bij 2 bestelde coupes.  
de eerste mousserende wijnter wereld werd uitgevonden door 
een benedictijnse monnik in Limoux in 1531
exclusieve aanbieding: 1 fles gratis bij aankoop van 5 flessen 

 overnaCHten
hotel Faidherbe
12 rue Faidherbe - 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel.: +33 (0)3 21 31 60 93
hotel-faidherbe@cegetel.net 
www.hotelfaidherbe.fr

1 gratis ontbijt bij 2 gereserveerde ontbijten

> berck 
> boulogne-sur-mer 
> calais

> le touQuet
> terre Des DeuX caps
> wimereuX

> camiers
> harDelot
> le portel



 SHoppen
la Fée maraboutée
Kledingzaak
14 rue Thiers - 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel.: +33 (0)3 21 91 48 94
jusquelatoutvabien@hotmail.fr

5% korting op alle artikelen in de winkel

sud express
Kledingzaak
51 rue Victor Hugo - 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel.: +33 (0)3 21 91 48 94
jusquelatoutvabien@hotmail.fr - www.sudexpress.com 

5% korting op alle artikelen in de winkel

X and o
Kledingzaak
30 rue Victor Hugo - 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel.: +33 (0)3 21 91 48 94
jusquelatoutvabien@hotmail.fr

5% korting op alle artikelen in de winkel

 calais en omgeving 

 overnaCHten
mercure calais
36 rue Royale - 62100 Calais
Tel.: +33 (0)3 21 97 68 00
H6739@accor.com

1 welkomstglaasje en 1 gratis toegang tot het kantmuseum 
(Cité internationale de la dentelle et de la mode) in Calais voor 
een gereserveerde overnachting

suite novotel**** - coquelles
Place de Cantorbery - 62231 Coquelles
Tel.: +33 (0)3 21 19 50 00 - Fax: +33 (0)3 21 19 50 05
h3335@accor.com

1 welkomstglaasje en 1 gratis toegang tot het kantmuseum 
(Cité internationale de la dentelle et de la mode) in Calais voor 
een gereserveerde overnachting – late vertrektijd tot 3 uur ‘s 
middags

campanile calais ***
35 rue de Maubeuge -  62100 Calais
Tel.: +33 (0)3 21 34 30 70
www.campanile-calais.fr

1 welkomstaperitiefje voor een gereserveerde overnachting – 
late vertrektijd tot 3 uur ‘s middags

holiday inn in calais
6 boulevard 62100 Calais
Tel.: +33 (0)3 21 34 69 69

voor elke reservering van een kamer: luxe kamer voor de prijs 
van een standaardkamer, beautykit op de kamer, late vertrektijd 
tot 3 uur ‘s middags

cottage hotel ***
648 rue de Tunis - 62100 Calais
Tel.: +33 (0)3 21 96 06 06
www.cottagehotel-calais.com

1 welkomstglaasje en een vip-welkomstplateau voor een 
gereserveerde overnachting

ibis coquelles ***
Place de Cantorbery – 62231 Coquelles
Tel.: +33 (0)3 21 46 37 00
h3300@accor.com
www.ibis.com

1 welkomstcadeautje voor een gereserveerde overnachting –
late vertrektijd tot 3 uur ‘s middags.

ibis calais ***
2 rue Greuze - 62100 CALAIS
Tel.: +33 (0)3 21 96 69 69
H0715@accor.com
www.ibis.com

1 welkomstcadeautje voor een gereserveerde overnachting – 
late vertrektijd tot 3 uur ‘s middags

ibis styles calais ***
46 rue Royale - 62100 Calais
Tel.: +33 (0)3 21 97 68 83
www.ibis.com

1 welkomstglaasje en 1 gratis toegang tot het kantmuseum 
(Cité internationale de la dentelle et de la mode) in Calais voor 
een gereserveerde overnachting

holiday inn coquelles ***
2099 avenue Charles de Gaulle - 62231 Coquelles
Tel.: +33 (0)3 21 46 60 60
www.hicoquelles.com/

1 coupe champagne en een doosje bonbons voor een 
gereserveerde overnachting

kyriad coquelles ***
1 avenue Charles de Gaulle - 62231 Coquelles
Tel.: +33 (0)3 21 36 81 81
www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-calais-sud-coquelles

1 welkomstglaasje cadeau voor een gereserveerde overnachting –  
late vertrektijd tot 3 uur ‘s middags

le cercle de maline – maison d’hôte in calais
12 rue de Malines - 62100 Calais
Tel.: +33 (0)3 21 96 80 65 | Mobiel: +33 620 73 81 15
c.malines@gmail.com

overnachting in luxekamer Spa kenya met sauna voor 2 personen, 
Spa-bad voor 2 personen, kingsize bed, 2 lichaamsmodelages 
van 45 minuten op de kamer, inclusief ontbijt
voordeeltarief: € 199 voor 2 personen

 SHoppen
la Fontaine des Fées
Meubels en woninginrichting
44 place d’Armes - 62100 Calais
Tel.: +33 (0)3 21 19 07 66
lafontainedesfees@gmail.com

een geparfumeerde snuisterij van het merk mathilde m. vanaf  
€ 10 besteed in de winkel

  reStauratie
restaurant brasserie le london bridge
Place d’Armes in Calais
www.londonbridge-calais.com

20% korting op een lunch of diner



speciale aanbieding toques et sans cravate 
www.toquesetsanscravate.com

1 kir of 1 vruchtensap bij een lunch of diner

speciale aanbieding van de restaurateurs van het keurmerk 
toques d’opale
www.toquesdopale.com

een fraaie fles rosé in een collector’s tasje in de kleuren van de 
toques d’opale bij een lunch of diner

 reCreatie  
herdenkingsmuseum 1939/1945 in calais
Parc Saint-Pierre – 62100 Calais
Tel.: +33 (0)3 21 34 21 57
museedelaguerredecalais@wanadoo.fr  
www.museedelaguerredecalais.com

volwassene: € 3,50 in plaats van € 6 (30% korting)
gezinstarief (2 volwassenen + 1 kind en meer): € 9,80 in plaats 
van € 14 (30% korting)
deze actie loopt tot en met 30 november 2013

De bunker van eperlecques
Rue du Sart - 62910 Éperlecques
Tel.: +33 (0)3 21 88 44 22
www.leblockhaus.com

50% korting voor vrouwen

la tour de l’horloge
Rue du Château, BP 9 - 62340 Guines
Tel.: +33 (0)3 21 19 59 00
www.tour-horloge-guines.com

50% korting voor vrouwen

saint joseph village
2450 1er Blanc, Le Marais - 62340 Guines
Tel.: +33 (0)3 21 35 64 05
www.st-joseph-village.com

50% korting voor vrouwen

historie van de tweede wereldoorlog
2 rue des Garennes - 62164 Ambleteuse
Tel.: +33 (0)3 21 87 33 01
www.musee3945.com

50% korting voor vrouwen

vuurtoren van calais
Place Henri Barbusse - 62100 Calais
Tel.: +33 (0)3 21 34 33 34
www.pharedecalais.com

50% korting voor vrouwen

museum van de atlantikwall
62179 Audinghen
Tel.: +33 (0)3 21 32 97 33
www.batterietodt.com

50% korting voor vrouwen

 DunkerQue – Dunes De FlanDre                                                                     
Dunkerque houdt vrouwen graag te vriend(in)
-  1 overnachting in hotel Hirondelle in kamer ‘Villa Mimosa’,  

2 sterren, Logis, inclusief ontbijt.
-  Een maaltijd in een restaurant aan zee, inclusief een drankje.

-  Een flacon eau de toilette ‘Balades iodées sur les Dunes de Flandre’ 
(50 ml) cadeau

-  VVV Dunkerque ‘Dunes de Flandres’ geeft u een gratis bezoek aan 
het belfort van Saint-Eloi cadeau (werelderfgoed van de UNESCO).

aanraDer: de VVV van Dunkerque ‘Dunes de Flandres’ biedt u een 
boekje aan met uitleg over de villa’s in de badplaats Malo-les-Bains.
-  De pass ‘Côte à Côte en poche’: profiteer van voordelen in  

25 voorzieningen in deze grensoverschrijdende kuststreek (van 
Gravelines tot Middelkerke). Ontdek voor scherpe tarieven musea, 
bezienswaardigheden, originele plekken, maak een rondvaart en 
ontmoet verbazingwekkende dieren... Een gevarieerd programma 
voor leuke uitstapjes! Optie: introductieles ‘longe-côte’, € 8 per 
persoon.

vanaf € 95 per persoon (basis tweepersoonskamer)
vanaf € 132 per persoon (basis eenpersoonskamer)
inlichtingen en reserveringen: dorothée varLet   
tel.: +33 (0)3 28 26 27 89 of dvarlet@ot-dunkerque.fr

met het hele gezin op stap in Dunkerque
1 overnachting in 2- of 3-sterrenhotel, inclusief ontbijt
- Een maaltijd in een restaurant aan zee, inclusief een drankje
- Bezoek aan de expositie en een planetariumsessie in de PLUS
- Bezoek aan het aquarium
- De VVV geeft het bezoek aan het belfort en het carillon cadeau, 
werelderfgoed van de UNESCO.
aanraDer: de VVV van Dunkerque ‘Dunes de Flandres’ biedt u een 
boekje aan met uitleg over de villa’s in de badplaats Malo-les-Bains 
en een boekje over Dunkerque in de twintigste eeuw.
-  De pass ‘Côte à Côte en poche’: profiteer van voordelen in  

25 voorzieningen in deze grensoverschrijdende kuststreek (van 
Gravelines tot Middelkerke). Ontdek voor scherpe tarieven musea, 
bezienswaardigheden, originele plekken, maak een rondvaart en 
ontmoet verbazingwekkende dieren... Een gevarieerd programma 
voor jong en minder jong!

vanaf € 69 per persoon (basis gezinskamer - 2 volwassenen 
+ 2 of 3 kinderen)
vanaf € 49 per kind t/m 10 jaar (basis gezinskamer - )
inlichtingen en reserveringen: dorothée varLet   
tel.: +33 (0)3 28 26 27 89 of dvarlet@ot-dunkerque.fr

  reStauratie
restaurant au retour d’islande
34 place Calmette - 59820 Gravelines
Tel.: +33 (0)3 28 23 11 73
postmaster@au-retour-dislande.com

1 cocktail cadeau bij een lunch of diner

 SHoppen
angèle
Kledingzaak
Rue Nationale - 59140 Dunkerque
Tel.: +33 (0)3 28 66 58 82
sylvieb_angele@ymail.com

een waardebon van € 20 vanaf € 100 aan uitgaven op vertoon 
van de voordeelcoupon

juwelier Duval
12 place Danvers - 59820 Gravelines
Tel.: +33 (0)3 28 23 09 07
bijouterie.patrickduval@orange.fr

8% korting op alle artikelen in de winkel



le spa espace beauté
1150 avenue de Rosendaël - 59240 Dunkerque
lespaespacebeaute@bbox.fr

uitzonderlijke korting van 15% op alle producten

uc ucam malo
Winkeliersvereniging
68 rue Belle Rade - 59240 Malo-les-Bains
Tel.: +33 (0)3 28 21 19 80
www.ucam-malo.com

gratis brillendoekje in plastic hoesje voor in de handtas

 harDelot-plage                                                                                                  

 overnaCHten
hôtel du parc in hardelot
111 avenue François 1er - 62152 Hardelot
Tel.: +33 (0)3 21 33 22 11
www.parc.najeti.fr

Speciale aanbieding: 25% korting op een overnachting in kamer 
‘Charme’ (ruime kamer van 27 m² met 2 eenpersoonsbedden), 
inclusief ontbijtbuffet
een coupe champagne per persoon
tarief: € 115 (waarde € 153), ofwel 25% korting
geldig van 28 oktober t/m 3 november, van tevoren reserveren 
verplicht

hotel le régina in hardelot 
185 avenue François 1er - 62152 Neufchâtel-Hardelot
Tel.: +33 (0)3 21 83 81 88

Speciale aanbieding: 15% korting op een overnachting

 SHoppen
boetiek copine (dameskleding)
23 avenue de la Concorde - 62152 Neufchâtel-Hardelot
Tel.: +33 (0)3 21 83 22 02

10% korting op alle artikelen

  reStauratie
brasserie l’océan
100 boulevard de la Mer - 62152 Neufchatel-Hardelot
Tel.: +33 (0)3 21 83 17 98
brasseriehardelot@orange.fr / www.brasserie-ocean.eu

20% korting op het totaalbedrag van een lunch of diner

 le touQuet-paris-plage                                    

 overnaCHten / WeLLneSS 
le castel victoria hôtel lounge *** in le touquet-paris-plage
11 rue de Paris - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel.: +33 (0)3 21 90 01 00
www.castel-victoria.com

tussen 26 oktober en 3 november: 2 overnachtingen inclusief 
ontbijt in ‘cosy’ kamer voor € 199 (in plaats van € 258) – een 
gratis aperitief per persoon in de mood’s bar
reservering: +33 (0)3 21 900 100   
of reservation@castel-victoria.com

westminster hôtel & spa**** in le touquet-paris-plage
Avenue du Verger - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel.: +33 (0)3 21 05 48 48
www.westminster.fr/hotel-spa-Touquet

arrangement spa
verblijf voor 2 personen, inclusief:
-  1 overnachting in kamer ‘exécutive’ op basis van tarief 

klassieke tweepersoonskamer, inclusief ontbijtbuffet
-  een coupe champagne
-  ontspanningsmassage (massage in duo) (45 minuten) of 

lichaamsbehandeling (45 minuten) of gezichtsbehandeling 
(45 minuten), 30 minuten alleen in de hammam voor 1 of 
2 personen, tussen 27/10 en 01/11/2013 12 uur ‘smiddags.

vanaf € 364 voor 2 personen door de week en € 399 in het 
weekend.
arrangement halfpension met lijnmenu
verblijf voor 2 personen:
-  1 overnachting in kamer ‘exécutive’ op basis van tarief 

klassieke tweepersoonskamer, inclusief ontbijtbuffet
-  1 cocktail cadeau in bar Le mahogany
-  1 lunch of diner (excl. drank) in onze brasserie Les Cimaises 

(lijnmenu wordt dagelijks door de chef bedacht): entree, 
hoofdschotel, dessert, of menu Cimaises: entreebuffet - 
voorgestelde dagschotel - dessertbuffet

-  ontbijtbuffet
vanaf € 273 voor 2 personen door de week en € 293 in het 
weekend

le grand hôtel**** in le touquet-paris-plage
4 boulevard de la Canche - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel.: + 33 (0)3 21 06 88 88
www.mercure.com

ontdekkingsarrangement voor 2 personen
-  1 overnachting in luxekamer, inclusief ontbijtbuffet
-  2 lichaamsbehandelingen per persoon (pakking en massage 

van 20 minuten)
-  1 regionaal welkomstdrankje bij aankomst
vrije toegang tot de wellnessruimte: zwembad, sauna, jacuzzi
tarief: € 104 per persoon (in plaats van € 130)

haec otia – chambres d’hôtes in le touquet-paris-plage
Kruispunt Avenue de l’Atlantique en Avenue Louis Aboudaram
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel.: +33 (0)3 21 06 46 62 – Mobiel: +33 685 61 98 71
contact@demeure-hote-haecotia.fr
www.demeure-hote-haecotia.fr

arrangement ‘escapade’ met z’n tweetjes:
- 1 overnachting voor 2 personen, inclusief ontbijt
- table d’hôte (entree + hoofdschotel + dessert)
- Halve fles champagne cadeau bij de maaltijd
€ 188 in kamer
€ 258 in suite
arrangement ‘escapade’ met kinderen:
- 1 overnachting voor 4 personen, inclusief ontbijt
-  table d’hôte voor 2 volwassenen, maaltijd gratis voor kinderen 

t/m 13 jaar
€ 278 in suite + arrangement voor hoogstens 4 personen
aanbiedingen geldig van zondag 20 tot en met vrijdag  
25 oktober 2013



  reStauratie
restaurant bleu blanc mer in le touquet-paris-plage
66 rue de Londres - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel.: +33 (0)3 21 05 52 88
www.restaurant-bleublancmer.com 

gratis cocktail manzana bij lunch of diner

 SHoppen
galerie alberio in le touquet-paris-plage
Place de l’Hermitage - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel.: +33 608 93 61 43
galeriealberio@gmail.com / www.galeriealberio.com

de galerie ontvangt elke dame met haar geliefde op zondag 
13 oktober vanaf 18.30 uur om samen een glas champagne te 
drinken

galerie emeraude in le touquet-paris-plage
49 rue de Paris - 62520 LE TOUQUET-PARIS PLAGE
Tel.: +33 (0)3 21 06 52 35
guylaine.fry@wanadoo.fr / www.galerie-emeraude.com

de galerie onthaalt alle vrouwen op een coupe champagne ter 
verwelkoming en een korting op de in de galerie geëxposeerde 
werken

table & porcelaine in le touquet-paris-plage
118 rue de Metz - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel.: +33 (0)3 21 05 60 61
info@tableporcelaine.fr / www.tableporcelaine.fr

10% korting op alle artikelen in de winkel

le bivouac de l’empereur in le touquet-paris-plage
113bis rue de Metz - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel.: +33 (0)3 21 05 05 40

20% korting op de sieraden tussen 26 oktober en 3 november 
2013.

catimini in le touquet-paris-plage
45 rue Saint-Jean - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel.: +33 (0)3 21 81 45 68
www.catimini.com/

30% korting op geselecteerde artikelen, geldig tussen  
26 oktober en 3 november 2013

 reCreatie  
casino barrière in le touquet-paris-plage
Place de l’Hermitage - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel.: +33 (0)3 21 05 01 05
www.touquet.com/casino-barriere.html

een verblijf van een week in engeland, te winnen op 27 oktober 
om 18 uur in de gokautomatenzaal.
aanbieding van de brasserie: fish & chips + 1 bier dagelijks 
voor € 6,50
Flower power-avond in het casino op 26 oktober 2013 (nationale 
actie van Lucien barrière)

strandzeilen in le touquet-paris-plage
Boulevard Pouget - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel.: +33 (0)3 21 05 33 51
charavoile@letouquet.com

2 uur strandzeilen voor € 40 per persoon

 merlimont                                                      

 SHoppen
l’opticien
164 rue Auguste Biblocq - 62155 Merlimont
Tel.: +33 (0)3 21 84 38 94
nmalaquin@hotmail.fr

25% korting op de aankoop van een dameszonnebril: modellen 
dior, prada, doLCe gabbana, verSaCe, burberrY, 
bvLgari, raY ban

 montreuil-sur-mer en omgeving                   

  reStauratie
restaurant le Darnétal in montreuil-sur-mer
1 place de la Poissonnerie - 62170 Montreuil
Tel.: +33 (0)3 21 06 04 87
www.darnetal-montreuil.com

Champagne voor de dames van de opaalkust die stoppen in 
darnétal! 1 gratis coupe champagne voor vrouwen bij een lunch 
of diner

restaurant les contes de la becasse
18 Grand Place - 62170 Saint Josse
Tel.: +33 (0)3 21 09 75 93
contesdelabecasse@orange.fr / www.lescontesdelabécasse.fr

een aperitief cadeau bij een lunch of diner

château de montreuil, relais & châteaux
Charmehotel 4 sterren en gastronomisch restaurant
62170 Montreuil-sur-Mer
Tel.: +33 (0)3 21 81 53 04
reservation@chateaudemontreuil.com 
www.chateaudemontreuil.com

1 gratis kookles van 9.30 tot 12.30 uur
voorwaarden: reservering van de lunch na de kookles voor 
minstens 6 personen – behalve op zon- en feestdagen

 wimereuX                                                      

 reCreatie 
golfbaan van wimereux
Avenue François Mitterand – 62930 Wimereux
Tel.: +33 (0)3 21 32 43 20 
accueil@golf-wimereux.com / www.golf-wimereux.com 

leer golfen met een club vriendinnen! 
Speciale privéles voor vrouwen met de instructeur van de club 
op donderdag 31 oktober van 2 tot 4 uur ‘s middags
exclusief tarief € 20 per persoon - reservering verplicht voor 
28 oktober 2013

 wissant en omgeving                                     

 overnaCHten
hôtel des argousiers
28 rue Clémenceau - 62164 Ambleteuse
Tel.: +33 (0)3 21 99 87 00
hotel.argousiers@wanadoo.fr / www.hotelargousiers.com

een badsetje ‘bodyshop’ met douchegel of zeep, een badspons, 
een zakje gezichtsverzorgende crème



hôtel de la baie de wissant ***
Rue Alphonse Daudet - 62179 Wissant
Tel.: +33 (0)3 21 00 00 64
www.hoteldelabaiedewissant.com

1 fles champagne cadeau voor een gereserveerde overnachting

chambres du moulin
143 rue du Moulin - 62231 Peuplingues
Tel.: +33 (0)3 21 85 02 03 / +33 683 66 34 96
grignongerard@aol.com / www.giteetchambresdumoulin.com

1 pot zelfgemaakte jam cadeau voor moeders en hun dochters 
i.g.v. gezinsvakanties
1 pot zelfgemaakte jam cadeau voor de vrouwelijke helft van 
een stel
1 pot zelfgemaakte jam cadeau voor elke dame uit een 
vriendinnenclub die overnacht op de moulin
aanbieding geldig voor elk verblijf tussen 19 oktober en  
3 november 2013

Ferme de la source, gîte de charme
221 route de la Motte au Bourg – 62179 Tardinghen
Tel.: +33 (0)3 21 30 20 81
contact@annedelasource.com

weekend ‘t for2’ – van vrijdagavond tot zondagavond – 
voordeeltarief van € 220 (excl. elektriciteit) in plaats van 
€ 320 – inclusief eindschoonmaak en lakens.
aanbieding geldig voor een stel – buiten de schoolvakanties – 
tussen 7 oktober en 31 december 2012

 overnaCHten / reStauratie
le colombier
Chambre d’hôtes – Table d’hôtes
62179 Wissant
Tel.: +33 (0)3 21 33 75 62 – Mobiel: +33 673 38 33 11
contact@lecolombier-wissant.com

1 aperitief naar keuze (behalve champagne) bij het diner

 overnaCHten / WeLLneSS 
les jardins d’eugénie
Maison d’hôtes ‘Art & Bien-être’
Hameau de Bernes
Chemin du Vieux Moulin - 62250 Leulinghen-Bernes
Tel.: +33 (0)3 21 32 03 79
www.lesjardinsdeugenie.fr

1 ontspanningsmassage cadeau bij een verblijf van 2 opeen- 
volgende dagen tussen 19 oktober en 3 november 2013

  reStauratie
kasteel van ledquent
62250 Marquise
Tel.: +33 (0)3 21 99 57 47
codef@chrsdelacotedopale.com

een kir van witte wijn of een punch van het huis bij een lunch 
of diner

 SHoppen
anne de la source – home decoration
221 route de la Motte au Bourg – 62179 Tardinghen
Tel.: +33 (0)3 21 30 20 81
contact@annedelasource.com

15% korting vanaf € 50 besteed in de winkel – open vrijdag en 
zaterdag van 15 tot 18.30 uur en zondag van 10 tot 18 uur
aanbieding geldig van 7 oktober t/m 31 december

✂


