A8

HOTEL LOU PAOUVADOU er et perfekt udgangspunkt for oplevelser i det sydfranske. Hovedvejen direkte fra Sainte Maxime til
motorvejen gør det nemt at køre ind i landet og opleve det pragtfulde Provence, eller tage motorvejen til Cannes, Nice og Monaco
- den mondæne sydfranske riviera.
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Tallene i parantes angiver km fra Sainte Maxime
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Følg pilene på kortet til Hotel Lou Paouvadou

Hotel Lou Paouvadou
10, bd. de la Paix, 83120 Sainte Maxime, France
Tél.: +33 (0)4 94 96 02 31 - Fax.: +33 (0)4 94 49 30 98

www.viafrance.dk - info@viafrance.dk
Reservation Danmark: Via France A/S, Sankt Anne Gade 4, DK-5000 Odense C, Tlf.: (+45) 66 19 33 30, Fax: (+45) 66 19 33 31
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PRISER, vilkår og andre faktuelle oplysninger er beskrevet i bilag til brochuren. Vi er meget gerne behjælpelig med yderligere
information ved henvendelse til Via France A/S eller Hotel Lou
Paouvadou.
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ST. TROPEZ - CANNES - NICE - MONACO, alle fire byer er oplagte emner for dagsture fra Hotel Lou Paouvadou. Fra Sainte
Maxime afgår der regelmæssigt båd til St. Tropez, der oprindeligt
var et lille fiskerleje, men nu tiltrækker de store lystyachter og
det raffinerede high society, som filmstjerner og andre berømtheder. Cannes er festivalernes by, mens Nice og Monaco byder
på storbyens mange attraktioner, heriblandt et stort antal museer og gallerier.
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PROVENCE - et begreb - en drøm - hvor tiden står stille. Blot få
kilometer fra Sainte Maxime findes et utroligt flot, uberørt og vidunderligt bagland med bl.a. små og store vinslotte samt naturfænomenet Grand Canyon du Verdon, der betragtes som et af
verdens flotteste. Få andre steder i Europa findes der så afvekslende landskaber med højsletter, søer, skove, vinmarker, dybe
kløfter, høje bjerge, vandløb af enhver art, autentiske bjerglandsbyer og meget andet.

Hotel Lou Paouvadou

Behageligt udgangspunkt for ferie og oplevelser ved den sydfranske riviera

Sainte Maxime, France

HOTEL LOU PAOUVADOU og vores dansktalende personale står klar til at byde Dem,
Deres familie og venner velkommen til et ferieophold i en hyggelig og afslappet atmosfære
tæt på by, strand og storslået natur.
HOTEL LOU PAOUVADOU ligger midt i rolige omgivelser på en lille snoet provencalsk villavej, men samtidig kun 5 minutters gang fra byens hvide sandstrand og de små gaders
hyggelige restauranter, caféer og butikker.
RECEPTIONEN er Hotel Lou Paouvadou´s hjerte. Her har gæsterne mulighed for at se
fjernsyn og video, læse dansk avis eller over en drink søge gode råd og vejledning hos
personalet.

HOTEL LOU PAOUVADOU er indrettet med 20 moderne studios, dvs. 1-værelses
lejligheder, der alle har tekøkken, badeværelse og kombineret opholds/soverum.
Studioerne varierer i størrelse fra 17 m2 med sovesofa, studio velegnet til 2 voksne,
til studioer på 22 m2 incl. mezzanin (indskudt etage) velegnet til 2 voksne og 1-2
mindre børn. Studioerne i stueplan har udgang til egen terrasse, mens en del af
studioerne på 1. sal har balkon eller fransk altan.

SAINTE MAXIME ligger direkte ud til middelhavet mellem Cannes og St.
Tropez. Byen skaber med sine dejlige sandstrande, lystbådehavn og
caféer i de gamle smalle gader den kendte sydfranske stemning.
SAINTE MAXIME tilbyder alle former for vandsport, tennis, bowling, gode
muligheder for lange cykel- og traveture samt en 18-hullers golfbane med
en pragtfuld udsigt over Middelhavet.
SAINTE MAXIME kan med mere end 300 solskinsdage om året nydes på
alle årstider. Juli/august byder på varmt klima og altid mange mennesker
og mange aktiviteter. Forår og efterår byder på et ideelt klima, færre turister og gode muligheder for fuldt ud at opleve Sydfrankrig.

HOTEL LOU PAOUVADOU´s charmerende have med swimmingpool danner
den helt rigtige ramme for afslappet solbadning, en god bog i skyggen af pinjetræet, en bordtenniskamp eller blot en kølende dukkert. Haven er et naturligt
samlingspunkt. Her udveksler gæsterne oplevelser og erfaringer og giver dermed hinanden ny inspiration til fortsat udforskning af alt lige fra spændende
restauranter til uspolerede landsbyer i det provencalske bagland.

PERSONALET på Hotel
Lou Paouvadou serverer
gerne morgenmad med
friskbrygget kaffe og te,
baguette og franske croissanter. I løbet af dagen tilbyder køkkenet små lune
anretninger, forskellige
salater og diverse tilbehør.
Endvidere er der mulighed for at købe is, sydfranske vine og andre
gængse drikkevarer.
Gæsterne kan vælge at få
serveret mad og drikkevarer i deres studioer, på
egen terrasse eller i hotellets have.
HAVEN benyttes også til et hyggeligt aftenarrangement en gang om ugen. Personalet sammensætter en franskinspireret menu, der tillige med vine og andre drikkevarer tilbydes gæsterne på Hotel Lou Paouvadou.

