
2016 - FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA – KEMP DU PYLONE 
(300 m od vlakové zastávky)

Vlaková zastávka Biot (Alpes-Maritimes) leží 300 m od campu.     

Individuální výlety vlakem: 

ANTIBES (4 km), NICE (15 km), CANNES (9 km), MONACO, MENTON, MARSEILLE. Mys DRAMONT- zajímavé červené 
skály pohoří Esterel (vlak. zastávka Dramont). Od vlak. zast. St-Raphael-Valescure  místní busy do ST-TROPÉZ.  

Ubytování je zajištěno v mobilhomech, což jsou velké pohodlné karavany kompletně vybavené jako apartmány nebo 
malé byty.  Součástí každého karavanu je  sociální zařízení – WC a  koupelna,  kuchyňka  – plynový sporák,  lednice  a 
kuchyňské nádobí, jídelní kout, obývací kout a ložnice, popř. u většího typu je ještě jedna ložnice navíc. Tento způsob 
ubytování se stal velmi oblíbeným právě zde na Riviéře a může být využíván i  k celoročnímu pobytu. Karavany jsou 
umístěny ve tříhvězdičkovém campu mezi množstvím zeleně a před každým z nich je zahradní nábytek se slunečníkem. 
Vedle každého mobilhomu je jedno parkovací místo pro osobní automobil.

Součástí areálu campu je sladkovodní velký bazén pro plavce (25 m) a brouzdaliště pro děti, které je možno do 1.7. a od 
1.9. využít bezplatně. Dále je zde k dispozici volejbalové a travnaté hřiště, hřiště pro nejmenší s prolézačkami. Můžete si 
zde zapůjčit kola, zahrát kulečník, ping-pong nebo volný čas strávit ve vybavené posilovně.  V campu je umístěno také 
pekařství,  minimarket s  potravinami a smíšeným zbožím, zahradní restaurace a občerstvení.  Své cennosti  si  můžete 
uschovat v bezpečnostních schránkách, které lze pronajmout na dobu pobytu na recepci campu. 
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Koupání: Vzdálenost campu od moře resp. od pláží je cca. 300 m. Pláže jsou zde převážně oblázkové, střežené pobřežní 
hlídkou, s možností zapůjčení vodních lyží, padáku taženého motorovým člunem, vodního skútru aj. Moře je průzračně 
modré-azurové. V odstupu cca 100 m jsou na pláže rozmístěny sprchy se sladkou vodou. 

Cena zahrnuje: 

• 7x ubytování v mobilhomu 

• Parkování 1 auta u mobilhomu 

• Český delegát v místě pobytu 

Cena nezahrnuje:

• pobytovou taxu 7 EUR /osoba / týden – platí se na místě
• ložní prádlo (možno  objednat předem , 900,-

Kč/mobilhome )
• závěrečný úklid (25,-EUR) v případě, že jej neprovede 

klient
• vratná kauce 60,- EUR /mobilhome/týden pro předání 

mobilhomu

V blízkosti campu (cca 300 m) se nacházejí tyto zábavní parky: 

Marineland: 
 jeden z největších zábavních parků v Evropě, při představeních 

uvidíte úchvatná představení se cvičenými kosatkami, delfíny a 
lachtany. V areálu se nachází námořní muzeum, akvárium s 
medúzami a rybkami, pavilon se žraloky s podvodním skleněným 
tunelem a vojenská expozice spojeneckého vylodění ve Francii. 
Nezapomenutelným zážitkem je noční laserová a světelná show s 
kosatkami a delfíny doplněná úžasným hudebním doprovodem. 

 Aquasplash:
park plný tobogánů a vodních hrátek pro děti i dospělé. 

La Petite Farme:  miniaturní venkovská farma pro nejmenší.  La Jungle des papillons: pavilon s motýly a tropickými 
rostlinami  Adventure Golf:netradičně pojatý minigolf • Antibes Land: Zábavní park á la "Matěská pouť" s mnoha 
atrakcemi od kolotočů pro nejmenší až po adrenalinový "Bungee Jumping" pro náročné.  Motokáry: Dráha pro závodní 
motokáry o rozloze cca 5.000 m2.      
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 MOBILHOME 2 ložnice
2016 4 – 5 osob

Pobyty cena za celý mobilhome
sobota – sobota na 1 týden v Kč

16.04. - 30.04. 8490
30.04.  - 07.05. 8490
07.05. - 14.05. 8990
14.05. -  21.05. 9390
21.05. - 28.05. 10990
28.05. -  04.06. 12590
04.06. - 11.06. 13590
11.06. - 18.06. 14590
18.06. - 25.06. 15590
25.06. - 02.07. 16890
02.07. -  09.07. 17890
09.07.  - 06.07. 17890
16.07. - 23.07. 17890
23.07. - 30.07. 17890
30.07. - 06.08. 17890
06.08. - 13.08. 17890
13.08. -  20.08. 17490
20.08. -  27.08. 15890
27.08. -  03.09. 13490
03.09.  - 10.09. 11490
10.09. - 17.09. 9990
17.09. -  24.09. 9490
24.09. - 01.10. 8490
01.10. - 08.10. 8490
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