
Kategorie hotelu: ***** Francouzská riviéra, Port Grimaud, záliv St.Tropez 

Popis 

Francouzská Riviéra, zvaná Azurové pobřeží se táhne od italských hranic přes Monacké knížectví až 

po Hyeres. Zasahuje do vnitrozemí k vysočině Provence. Slávu ji přinesli Angličané a postupem času 

sem začali jezdit mnozí zámožní lidé. Má vyrovnané středomořské klima, zimy jsou mírné a léta bez 

ubíjejících veder. hory totiž chrání pobřeží před chladným větrem. Mořský větřík příjemně chladí a 

sluncem vyhřátá skaliska udrží teplo dlouho do noci. Mezi nejkrásnější místa na Riviéře nepochybně 

patří proslulé St. Tropez a 5 km od něj vzdálené malebné městečko na laguně Port Grimaud. Leží v 

těsné blízkosti kempu a nabízí rozmanité možnosti, restaurace, obchody... Každý čtvrtek a neděli 

dopoledne se zde koná trh. Kemp v němž se naše mobilhomy nacházejí, leží přímo u moře v zálivu St. 

Tropez a patří mezi 5* kempy ve Francii. Vlastní písečná pláž, nádherná okolní krajina a nepřeberné 

možnosti výletů za poznáním a historií. V areálu jsou k dispozici bufety, prodejny potravin, 

restaurace, diskotéka, sportoviště, tenisové kurty, internet i bohatý animační program. Každý si přijde 

na své! 

Ubytování 

Mobilhomy jsou děleny na několik místností : ložnice s dvoulůžkem, dětský pokoj se dvěma 

oddělenými  lůžky, obývací část s rozkládacím dvoulůžkem, sprcha a WC, kuchyňský kout, venkovní 

posezení se zahradním nábytkem. 

Stravování 

Strava - polopenze:  á 2.000 Kč, plná penze 2500 Kč. Snídaně v mobilhomech, večeře probíhá v naší 

restauraci PRAGUE v Port Grimaud, která je 1 min od pláže. Vaříme českou i mezinárodní kuchyni, 

místní vína a velký výběr špičkových jídel! Akceptujeme české koruny i eura. 

Doprava 

Doprava autobusem s dálkovou úpravou. Příjezd cca v 9:00 do Port Grimaud. Odjezd v sobotu cca 

17:00 a návrat v dopoledních hodinách do České Republiky. Vždy odjezd je z Prahy a podle počtu 

klientů další odjezdy z ČR. 

Cena zahrnuje 

ubytování v mobilhomu, delegát v místě pobytu 

Cena nezahrnuje 

pobyt. taxa 1,7 EUR/os/den, poplatek za psa 2 EUR/den, závěrečný úklid 15 Eur/mobilhome, vratná 

kauce 80Eur/mobilhome. 

 


