
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa is een 5-sterrenhotel 
op het Franse schiereiland Quiberon. Het hotel is een 
referentie op vlak van ontspanning, thalassotherapie 
en welzijn.

ADEMBENEMEND BRETONS 
PANORAMA
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa bevindt 
zich op het zuidelijke puntje van Quiberon. Van 
hieruit zorgen de oceaan en het eiland Belle-
Île-en-Mer aan de horizon voor een adembe-
nemend Bretons panorama.

Al meer dan een halve eeuw is Sofitel Quiberon 
een referentie op vlak van thalassotherapie. Een 
unieke plek voor welzijn en verpozing. Onder 
deskundige begeleiding van hydrotherapeuten, 
schoonheidsspecialisten, diëtisten, sportcoaches 
en relaxologen komen je lichaam en geest terug 
in balans. Zeker in functie van je eigen doel-
stellingen en voornemens. Of je nu opnieuw op 
krachten wil komen, of je lichaam klaarstoomt 
voor een volgende fysieke uitdaging.

GREEN IN DE ZEE
Voor een spelletje golf moet je niet ver lopen. 
Het terrein van Golf de Quiberon ligt al op 
twee minuten wandelen. De twee pitch-and-putt- 
banen, 9 en 18 holes, zijn dagelijks open. De 
18-hole sluit zelfs pas om 20 uur.

In Ploemel, op een halfuurtje richting het 
vasteland, vind je de 27 holes van Bluegreen 
Saint-Laurent. Dat de baan er al langer dan 
40 jaar ligt, maakt Bluegreen de nestor van alle 
golfclubs in het departement Morbihan. Het 
parcours te midden van de rododendrons is 
gekend in heel Bretagne en daarbuiten.

De golfclub van Belle-Île-en-Mer heeft een 
spectaculaire 14-holesgolfbaan. Heel bijzonder 
is hole 2, met de green op een apart schierei-
landje in de zee. Uniek in Europa.

Het Franse schiereiland Quiberon is een magische omgeving voor vrije tijd en activiteit. Zowel aan de 
zijde van de oceaan als langs de baai kan je heerlijk watersporten. Ook een spelletje golf is op en rond 
deze landtong warm aan te bevelen. Een vakantie op de green combineren met weldadige wellness? 

Laat je in de watten leggen in de unieke spa van Sofitel Quiberon.

Waar wellness en golf 
al het andere overtreffen … 
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IN  ‘ T  KORT

• Uitgebreide spa met begeleiding  
van experts

• Zinderend uitzicht op Belle-Île-en-Mer

• Enige Europese hole in de zee
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