Center Parcs introduceert vier nieuwe cottageconcepten in
Frankrijk
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Center Parcs heeft het Franse Park 'Les Trois Forêts' volledig vernieuwd. Het in 2010 geopende vakantiepark van
ruim 450 hectare verrast bezoekers met vier nieuwe cottageconcepten. Zo introduceert Center Parcs 37
cottages verdeeld in de thema’s ‘Het koninkrijk der sprookjes’, ‘De dieren uit het bos’ en ‘Avontuur’.
[gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="51848,51849"] Daarnaast komen gasten volop aan hun
trekken in de nieuwe uiterst luxueuze ‘Exclusive’ cottages die van alle denkbare gemakken zijn voorzien. Les
Trois Forêts is het eerste vakantiepark waar dit nieuwe luxe niveau zijn intrede doet. Bovendien opent in het
najaar van 2018 een Deep Nature® spa van 1.600 m² zijn deuren in het hart van het park. Met de vernieuwing
van Les Trois Forêts wil Center Parcs een nieuwe standaard in luxe en beleving zetten. Zo kunnen óók de
nieuwe generatie gasten ervaren hoe een verblijf in het vakantiepark niet alleen voortdurend blijft verrassen,
maar het hele gezin of een vriendengroep samenbrengt. Allemaal om ervoor te zorgen dat gasten optimaal van
hun vakantie genieten en echt even samen kunnen zijn. [gallery link="file" size="medium" columns="2"
ids="51850,51851"] Nieuwe themacottages In Les Trois Forêts - middenin een enorm bos met reusachtig hoge
bomen - beleven gasten de ultieme vakantie in één van de ruim 1.000 cottages die het park telt. Of je nu de
voorkeur geeft aan sprookjes, avontuur of totale ontspanning. Het ontwerp van de themacottages speelt met
de kracht van verbeelding en prikkelt de fantasie. Zo maken bezoekers in ‘Het koninkrijk der sprookjes’-cottage
een bijzondere reis door de tijd. In deze cottages maken zij kennis met een magische sprookjeswereld en
vertelt elke kamer een ander verhaal. Zo bevinden zich achter de kasteelmuren en deuren allerlei verrassingen
en geheime doorgangen die hen meevoeren langs verschillende kinderverhalen. In de ‘Dieren uit het
bos’-cottage leren kinderen alles over dieren. Ook hier heeft elke kamer zijn eigen thema. Het is de perfecte
plek om bijzondere avonturen te beleven, zoals het spotten van pootafdrukken van een beer. In de
‘Avontuur’-cottage kun je met het hele gezin op avontuur en reis je in één dag van kamer naar kamer: van
kamperen onder de sterrenhemel tot een jungle-expeditie door het Amazonewoud. Deze cottages hebben een
speels en avontuurlijk karakter en zijn vooral geschikt voor families met oudere kinderen. Volop luxe en
ontspanning Wie liever volledig wil genieten en in luxe wil worden ondergedompeld,kan kiezen voor een verblijf
in de ‘Exclusive’ cottages in Les Trois Forêts. In het vakantiepark is een dorp verrezen in een oase van rust
middenin de natuur. Hier staat alles in het teken van ontspanning. Met dit vierde luxe niveau - hoger dan de
huidige VIP-cottages - zet Center Parcs de nieuwe standaard in luxe. De rijk uitgeruste design cottages bieden
binnen en buiten volop ruimte, met als toppunt van luxe een eigen wellnessruimte en privésauna. Vanaf het
terras hebben gasten een prachtig uitzicht op de bergen van de Vogezen. In de Forest Lodge verderop in het
park staat alles in het teken van rust en kunnen gasten heerlijk ontspannen en de tijd even vergeten in de
stoelen bij de openhaard. Uiteraard is in Les Trois Forêts ook aan de kinderen gedacht. In ‘ZE Place’ kunnen
tieners zich volop uitleven. Durfals kunnen vanaf ZE Jumps een duik in het diepe nemen, maar je kunt ook een
mysterie oplossen in de Escape ZE Room of de laserstralen te lijf te gaan van de LAZER Challenge. Meer
informatie: Center Parcs Les Trrois Forets
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