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JJoouurr  11  ::  FFrraannccee//DDuubbaaii          
EEnnvvooll  ddee  PPaarriiss  CCDDGG  àà  2211hh1155  ssuurr  EEKK  7766  ((ccoommppaaggnniiee  EEmmiirraatteess))..    NNuuiitt  àà  bboorrdd..    
  
JJoouurr  22    ::  DDuubbaaii//MMaahhee  //PPrraasslliinn      
AArrrriivvééee  àà  DDuubbaaii  àà  0066hh5500..      CCoonnttiinnuuaattiioonn    ssuurr  EEKK    770077  àà  0088HH4455..  AArrrriivvééee  àà  MMAAHHEE  àà  1133hh2255 ..    
AA  ll''aarrrriivvééee,,  aaccccuueeiill  eett  ttrraannssffeerrtt  àà  llaa  jjeettééee..  TTrraavveerrssééee  ppoouurr  PPrraasslliinn..  TTrraannssffeerrtt,,  ddîînneerr  eett  nnuuiitt  àà  ll''hhôôtteell    VVIILLLLAASS  DDEE  MMEERR    ((11cchhaammbbrree  
ssuuppéérriieeuurree  ddoouubbllee  eenn  ddeemmii  ppeennssiioonn))    hhôôtteell  ddee  cchhaarrmmee..  
 
IImmppllaannttééeess  ppiieedd  ddaannss  ll''eeaauu  ssuurr  llaa  bbeellllee  ppllaaggee  ddee  GGrraanndd  AAnnssee,,  ffaaccee  aauuxx  îîlleess  CCoouussiinn  eett  CCoouussiinnee,,  lleess  1100  mmiinnii  ssuuiitteess  ddoonntt  sseepptt  ssoonntt  
ssiittuuééeess  ddaannss  ttrrooiiss  vviillllaass  eett  ttrrooiiss  nnoouuvveelllleess  ddaannss  uunnee  ggrraannddee  mmaaiissoonn  ""ssttyyllee  ppllaanntteeuurr""..  
TToouutteess  lleess  cchhaammbbrreess  ssoonntt  ssiittuuééeess  ddaannss  uunn  jjaarrddiinn  ttrrooppiiccaall  eett  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr  eett  llaa  ppiisscciinnee..  EElllleess  ssoonntt  eennttiièèrreemmeenntt  rreeffaaiitteess  àà  nneeuuff  
aavveecc  ffrraaîîcchheeuurr,,  hhaarrmmoonniiee  eett  ccoouulleeuurr  qquuii  ccoonnttrraassttee  aavveecc  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ppoouurr  uunn  ssééjjoouurr  ccoonnffoorrttaabbllee..  
VViillllaass  ddee  MMeerr  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ggaammmmee  ««HHôôtteellss  ddee  CChhaarrmmee»»  ddeess  SSeeyycchheelllleess  eett  ttoouujjoouurrss  ssoouuss  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  MMmmee  LLyyddiiaa  
LLaabbllaacchhee  ccoonnnnuuee  ddee  ll''HHôôtteell  BBrriittaannnniiaa..  
UUnn  hhaavvrree  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ttrraannqquuiilllliittéé  eenn  pplleeiinn  ccœœuurr  ddee  GGrraanndd  AAnnssee  aavveecc  llee  pplluuss  bbeeaauu  ccoouucchheerr  dduu  ssoolleeiill  ddeess  SSeeyycchheelllleess..  
RReessttaauurraanntt  ddee  ppllaaggee  eett  kkiioossqquuee  eenn  bboorrdduurree  ddee  mmeerr  ppoouurr  lleess  ggrriillllaaddeess  eett  ddeess  ssaallaaddeess  àà  ll’’hheeuurree  dduu  mmiiddii  ((lleess  ppooiissssoonnss  ffrraaîîcchheemmeenntt  
ppêêcchhééss  llee  mmaattiinn  ppaarr  lleess  ppêêcchheeuurrss  llooccaauuxx))  
UUnnee  bbeellllee  ppiisscciinnee  ddoommiinnee  llee  cceennttrree  ddee  ll’’hhôôtteell  aavveecc  ddeess  cchhaaiisseess  lloonngguueess  ppoouurr  pprrooffiitteerr  dd’’uunnee  aammbbiiaannccee  ttrrooppiiccaall  eett  ddééccoonnttrraaccttééee    
 
JJoouurrss  33  àà  66    PPrraasslliinn      
SSééjjoouurr  lliibbrree  eenn  ddeemmii--ppeennssiioonn  àà  ll''hhôôtteell    VVIILLLLAASS  DDEE  MMEERR  ((11cchhaammbbrree    ddoouubbllee  ssuuppéérriieeuurree))  hhôôtteell  ddee  cchhaarrmmee  

 

  



 
JJoouurr  77  ::  PPrraasslliinn  ––  LLaa  DDiigguuee      
TTrraannssffeerrtt  ddee  vvoottrree  hhôôtteell  àà  llaa  jjeettééee..  TTrraavveerrssééee  ppoouurr  LLaa  DDiigguuee..  AA  ll''aarrrriivvééee  ttrraannssffeerrtt  àà  vvoottrree  hhôôtteeLL..NNuuiitt    àà  ll’’hhôôtteell  CCHHAATTEEAAUU  SSTT  
CCLLOOUUDD     ((11  cchhaammbbrree  ssttaannddaarrdd  ddoouubbllee  eenn  ddeemmii  ppeennssiioonn))  
HHôôtteell  ddee  cchhaarrmmee..  
 
SSiittuuéé  aauu  ccooeeuurr  dd''uunnee  ffoorrêêtt  eexxuubbéérraannttee,,  àà  ll''iinnttéérriieeuurr  ddee  ll''AAnnssee  RRééuunniioonn,,  llee  ""  CChhââtteeaauu  SStt  CClloouudd  "",,  aanncciieennnnee  eexxppllooiittaattiioonn  ddee  vvaanniillllee,,  
eesstt  uunnee  cchhaarrmmaannttee  mmaaiissoonn  ddee  ppllaanntteeuurr  eennttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvééee  qquuii  aa  ssuu  ccoonnsseerrvveerr  llee  cchhaarrmmee  ddee  ll''ééppooqquuee  ccoolloonniiaallee  ffrraannççaaiissee..  CCeett  
ééttaabblliisssseemmeenntt  ooffffrree  ddééssoorrmmaaiiss  uunnee  ttrrèèss  bbeellllee  ppiisscciinnee  aauuttoouurr  dd''uunn  jjaarrddiinn  ttrrooppiiccaall  ttrrèèss  bbiieenn  eennttrreetteennuu  ppaarr  llaa  ffaammiillllee  SStt  AAnnggee..  
LLeess  cchhaammbbrreess  eennttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvééeess  ssoonntt  ssiittuuééeess  ddaannss  ddeess  ppeettiittss  bbaattîîmmeenntt  dd''uunn  ééttaaggee  aavveecc  vvuuee  ssuurr  jjaarrddiinn  oouu  llaa  ppiisscciinnee..    
 
JJoouurrss  0088  eett  0099    LLaa  DDiigguuee      
JJoouurrnnééeess  lliibbrreess    
NNuuiittss  àà  ll’’hhôôtteell    CCHHAATTEEAAUU  SSTT  CCLLOOUUDD    ((11  cchhaammbbrree  ssttaannddaarrdd  ddoouubbllee  eenn  ddeemmii  ppeennssiioonn))  
HHôôtteell  ddee  cchhaarrmmee..  
 
JJoouurr  1100    LLaa  DDiigguuee  //MMaahhee         
TTrraannssffeerrtt  àà  llaa  jjeettééee  eett  ttrraavveerrssééee  ppoouurr    MMAAHHEE  ((hhoorraaiirree  àà  ccoonnffiirrmmeerr))..  TTrraannssffeerrtt  àà  vvoottrree  hhôôtteell  eett  nnuuiitt  àà  ll’’hhôôtteell  HHAABBIITTAATTIIOONN  DDEE  CCEERRFF  
IISSLLAANNDD     ((  11cchhaammbbrree  ddoouubbllee  ssttaannddaarrdd  eenn  ddeemmii--ppeennssiioonn))  
 
IIllee  AAuuxx  CCeerrff,,  uunnee  ppeettiittee  îîllee  ggrraanniittiiqquuee  eenn  ffaaccee  ddee  llaa  ccôôttee  EEsstt  ddee  MMaahhéé  eett  aacccceessssiibbllee  àà  0088  mmiinnuutteess  eenn  bbaatteeaauu  ddee  MMaahhéé  ((ddééppaarrtt  ddee  llaa  
jjeettééee  EEddeenn  IIssllaanndd)),,  eesstt  uunn  vvéérriittaabbllee  ppaarraaddiiss  aaqquuaattiiqquuee  ppoouurr  lleess  aammaatteeuurrss  ddee  pplloonnggééeess..  SSiittuuéé  aauu  mmiilliieeuu  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  NNaattiioonnaall,,  
bbaaiiggnnééee  ppaarr  lleess  eeaauuxx  ccaallmmeess  eett  lliimmppiiddeess  ffuutt  uunn  vvéérriittaabbllee  rrêêvvee..  
 
LLee  ppeettiitt  hhôôtteell  ddee  cchhaarrmmee  ddee  ssttyyllee  ««  PPllaanntteeuurr  »»,,  LL''HHaabbiittaattiioonn  DDeess  CCeerrff  ggéérréé  ppaarr  llee  ccoouuppllee  sseeyycchheellllooiiss  DDeenniiss  &&  DDeellttaa  HHoorrnneerr,,  eesstt  
hhaauutteemmeenntt  rreeccoommmmaannddéé  àà  cceeuuxx  qquuii  rreecchheerrcchheenntt  llee  ccaallmmee,,  llee  ccoonnffoorrtt,,  ll'' iinnttiimmiittéé  eett  uunnee  bboonnnnee  ttaabbllee  ddaannss  uunn  ccaaddrree  vvéérriittaabblleemmeenntt  
eenncchhaanntteeuurr  
 
JJoouurrss  1111  ,,    1122  eett  1133  MMaahhee          
JJoouurrnnééeess    lliibbrreess..  NNuuiitt    àà  ll’’hhôôtteell  HHAABBIITTAATTIIOONN  DDEE  CCEERRFF  IISSLLAANNDD     ((  11  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  ssttaannddaarrdd  eenn  ddeemmii--ppeennssiioonn))  
 
JJoouurr  1144      MMaahhee  ––  DDuubbaaii  ––  FFrraannccee  
TTrraannssffeerrtt  àà  ll’’aaéérrooppoorrtt..  EEnnvvooll  àà  0088hh3355  ssuurr  EEKK  770066..  AArrrriivvééee  àà  DDuubbaaii  àà  1133hh1100..  CCoonnttiinnuuaattiioonn  ssuurr  EEKK  7755  àà  1155hh0000..  AArrrriivvééee  àà  PPaarriiss  CCDDGG  
àà  1199hh3300..  
 

 
  
TTAARRIIFF  ppaarr  ppeerrssoonnnnee      

  ddeemmii  ppeennssiioonn        22555500  eeuurrooss  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  
 
 



CCee  ttaarriiff  ccoommpprreenndd  ::  
  LLeess    vvoollss  FFRRAANNCCEE//MMAAHHEE//FFrraannccee  ssuurr  llaa  ccoommppaaggnniiee  EEmmiirraatteess  eett  lleess  ttaaxxeess  aaéérrooppoorrtt  
  ttrraavveerrssééeess  MMaahhee//  PPrraasslliinn  PPrraasslliinn//LLaa  DDiigguuee  eett  LLaa  DDiigguuee//MMaahhee  
  LLeess  ttrraannssffeerrttss  mmeennttiioonnnnééss  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  
  44  nnuuiittss  eenn    ddeemmii--ppeennssiioonn  àà  MMaahhee      
  55  nnuuiittss    eenn  ddeemmii--ppeennssiioonn  àà    PPrraasslliinn      
  33  nnuuiittss    eenn  ddeemmii--ppeennssiioonn  àà    LLaa  DDiigguuee  
 
 

CCee  ttaarriiff  nnee  ccoommpprreenndd  ppaass  ::    
  LLeess  bbooiissssoonnss    
  LLeess  eexxccuurrssiioonnss  eett  vviissiitteess    
  LLeess  aassssuurraanncceess  ::  nnoouuss  ccoonnssuulltteerr    

 
 
 


