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Propozycja

NICEA
CANNES
MONACO

SAINT TROPEZ

RIWIERA w kolorze lazuru 

Wypoczynek w Port Grimaud
Termin: 13-22.09.2019

Riwiera 
francuska

www.puravida.com.pl
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Najlepszy wakacyjny kierunek ? To oczywiście Riwiera Francuska!!
Tym razem zapraszamy Państwa do najsłynniejszej i najpiękniejszej części
francuskiego wybrzeża Morza Śródziemnego do pachnącej lawendą, jaśminem i
różami Prowansji. Legendarne Lazurowe Wybrzeże to kilometry pięknych plaż,
wspaniałe rezydencje, kasyna Monaco ale i światowa stolica perfum – Grasse,
gotycki zamek Avinion, Festiwal Cytryn w Menton ale i Muzeum Gombrowicza w
Vence. Lazurowe wybrzeże to wspaniałe krajobrazy Alp Nadmorskich, fiordów
śródziemnomorskich – Les Calanques i najwyższy klif Francji Cap Canaille.
Prowansja jest ojczyzną wspaniałej kuchni, ziół prowansalskich, sałatki nicejskiej,
zupy rybnej Boulilabaisse, warzywnego gulaszu Ratatouille, oraz sosu będącego
połączeniem majonezu i papryki – Rouille. A do deserów tylko syrop lawendowy.
Zapraszamy na wypoczynek na lazurowym wybrzeżem. Czekają na nas
piaszczyste plaże, urocze miasteczka z mnóstwem kafejek i restauracji
serwujących legendarną zupę rybną.
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Jak wygląda zakwaterowanie ?
Mieszkamy w Port Grimaud (okolice Saint Tropez). Jest to mała miejscowość położona w
centralnej części Lazurowego Wybrzeża. Port Grimaud poprzecinane jest licznymi kanałami, i
dlatego nazywane jest Wenecją Lazurowego Wybrzeża.
Rezydujemy, wypoczywamy relaksujemy się na Campingu Les Prairies de la Mer ***** Jest
to pięciogwiazdkowy obiekt z basenem, położony bezpośrednio nad morzem z dostępem do
piaszczystej plaży. Na campingu znajdziemy restauracje, bary, klub-dyskotekę, będą występy
zespołów na żywo, sklepy, pralnię, wypożyczalnia rowerów, jak również możliwość
korzystania z nart wodnych, windsurfingu, lotów na spadochronie za motorówką, kortów
tenisowych, boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej.
Na miejscu czekają na nas domki holenderskie 6-osobowe (ok. 28 m2), ale żeby było
Państwu wygodniej kwaterujemy tam tylko po 4 osoby. Domki posiadają część dzienna –
salon i dwie wydzielonye sypialnie, (w jednej łóżko podwójne – dla małżeństw lub dobrych
przyjaciółek, w drugiej dwa pojedyncze,. Domki wyposażone są w kuchenkę, ciepłą i zimną
wodę, WC, prysznic, lodówkę, naczynia, sztućce, garnki.
Proszę się nie martwić, nie trzeba będzie gotować. W pakiecie otrzymujecie Państwo
śniadania i obiadokolacje.

Riwiera 
francuska

@pvsocialclub



5

Riwiera 
francuska

@pvsocialclub



6

Program

Dzień 1
Wyjazd z Polski. Przejazd przez Czechy i Austrię. Nocleg tranzytowy przy
granicy z Włochami.

Dzień 2
Dojazd do Port Grimaud, zakwaterowanie na campingu, czas wolny i wspólna

kolacja.

Dzień 3 - 8
Czas wolny na relaks. Korzystamy z dobrodziejstw Riwery Francuskiej, czyli
plaży, zakupów i francuskiej kuchni.
Dla wiercipięt będziemy mieli ciekawe propozycje wycieczek, po bliższej i
dalszej okolicy.
Zaproponujemy Państwu odwiedziny w m.in. :
•Saint Tropez i starym Grimaud
•Arles, Avignon i Pont du Gard
•Monaco, Monte Carlo i Cannes
•Bardzo wakacyjny rejs

Dzień 9
Po śniadaniu, ruszamy w kierunku Polski. Przejazd przez Włochy. Nocleg
tranzytowy na terenie Austrii

Dzień 10
Wyruszamy wcześnie rano, przed wyjazdem szybkie śniadanie. Wracamy do
domku.

Riwiera 
francuska

@pvsocialclub



7

Riwiera 
francuska

@pvsocialclub



8

W CENIE WYJAZDU:

PRZELOT 
9 NOCLEGÓW – 2 noclegi tranzytowe, w hotelach turystycznych 2* lub 3* w 
pokojach 2 osobowych i 7 noclegów na Camping Les Prairies de la Mer ***** 
w domkach 6-osobowych na 4 osoby. 
WYŻYWIENIE według programu 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje). 
W dniu wyjazdu z Polski i powrotu po jednym posiłku.
OPIEKA Polskojęzycznego Pilota-Przewodnika
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży
WIELE UŚMIECHU I ŻYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu
UBEZPIECZENIE turystyczne w wariancie podstawowym
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA GRUPY – w terminie uzgodnionym z 
reprezentantem grupy min. 20osób (pozostali - informacje wysłane będą 
droga mailową)
INFORMACJE PRAKTYCZNE – szczegółowy plik wysyłamy mailem.

POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE):
WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki, 
połączenia telefoniczne
Wycieczki Fakultatywne (szczegóły wkrótce, ceny od 15 do 40 euro/os, za 
wycieczkę)
Napiwki dla lokalnych przewodników i kierowców 
Dopłata do pokoju jednoosobowego

CENA: CENA: PRZY GRUPIE 48 OSÓB – 1949 pln os/domek 
6os.na 4osoby. Przy kursie 1eur = 4,3pln
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Do uslyszenia! 

Zapraszam do kontaktu:

Rafal Rouba 
+48 601 632 580

Rafraf_pl@yahoo.pl
biuro@puravida.com.pl

PURA VIDA! 
www.puravida.com.pl

pl. Dąbrowskiego 3/3
90-249 Lódz, Polska
NIP: 956–153–91-55
REGON: 101811654
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