Francie 2012
V termínu od 31.8. do 9.09. 2011 se uskuteční ozdravný pobyt pro onkologické
pacienty a jejich rodiny na Francouzské Riviéře v Port Grimaund v zálivu St. Tropez.
Ubytování ve 3* kempu s vlastní písečnou pláží, nádhernou okolní krajinou a
nepřebernou možností výletů za poznáním a historií . Oblast St. Tropez , která je
známá svými léčebnými účinky a je vhodná pro léčení atopických ekzémů i
onemocnění horních cest dýchacích, nejvíce však lákala naše účastníky k odpočinku
a regeneraci sil.
Ubytování je v obytných mobilhomech, které jsou děleny na několik místností (dětský
pokoj se dvěmi lůžky, ložnice s dvoulůžkem, obývací část s rozkládacím dvoulůžkem,
kuchyňský kout, WC + sprcha). Každý mobilhome má vlastní venkovní sezení se
zahradním nábytkem. Kemp, v němž se tyto mobilhomy nacházejí, leží přímo u moře
v zátoce St. Tropez a patří mezi nejlepší kempy ve Francii. V areálu jsou k dispozici
prodejny potravin, restaurace, obchůdky, diskotéky, animační programy, internet, WIFI apod.
Sportovní vyžití:
* Tenisové kurty (rakety a míčky nutno vzít vlastní), pronájem kurtu zdarma
* Hřiště na plážový volejbal a házenou
* Stolní tenis (pálky a míčky vlastní)
* Nohejbal
* Petanque
* Cyklistika
Animace – ranní aerobik na pláži, aquagymnastika, lukostřelba, volejbal, nohejbal,
fotbal, beach
volejbal – vše pod vedením kempových animátorů (v ceně pobytu).
Uvedená cena zahrnuje:
dopravu autobusem s dálkovou úpravou z Brna a z Prahy
ubytování v mobilhomu po 5-6 osobách
delegáta, DPH a další poplatky
připojištění léčebných výloh v zahraničí
zdravotní doprovod
Cena nezahrnuje:vratnou kauci 80 EUR/MH
pobytovou taxu 1,60 EUR/osoba/den – splatná při nástupu na pobyt
závěrečný úklid 12 EUR za MH
Fakultativně: polopenze nebo snídaně
Snídaně: formou v mobilhomech, při první snídani dostane klient na celý týden kávu,
čaj, cukr, marmeládu, máslo, v průběhu týdne paštiku, vejce, jogurt, párek, sýr.
Každé ráno si v kanceláři vyzvednete čerstvé pečivo.
Večeře: podávána v restauraci v Port Grimaud - polévka a hlavní chod
Teploty v měsíci dubnu a květnu se pohybují v průměru mezi 25 - 28 C, což je ideální
pro pobyt dětí. Září a říjen jsou měsíce teplého moře a prodlouženého léta.
Dle Vašeho přání můžeme zajistit výlety: Monaco á 25 EUR, Jezero Svatý Kříž u
Grand Canyon Verdon (2. největší na světě) á 20 EUR, Antibes – Marineland
(cvičené kosatky a delfíni, tunel se žraloky, tobogány) á 18 EUR + vstup, St.

Tropez á 7 EUR, Ramatuelle á 7 EUR, vláček na Grimaud 7 Eur, Ste. Maxime 7
EUR, Cannes + Grasse á 25 Eur, lodní výlet 4 hod. á 25 EUR, děti 21 EUR, atd.
V cenách výletů nejsou zahrnuty vstupy.
Nutno vzít s sebou vlastní povlečení nebo lze pronajmout za 300 Kč/osoba.
SIM s.r.o. vyhrazuje právo cenovou relaci změnit v souvislosti s prokazatelnými
změnami v ekonomice státu. O jakýkoliv změnách bude SIM s.r.o. ihned nás
informovat.

