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OBÓZ MŁODZIEŻOWY      

Francja - Port Grimaud       wiek:   12-18 lat  
2-13 lipca 2017    cena: 2.090 zł   wyjazd z OLSZTYNA          
 

Lazurowe Wybrzeże 
 

Najsłynniejsza i najpiękniejsza część francuskiego wybrzeża Morza Śródziemnego. 
 To tutaj właśnie położone są słynne na całym świecie miejscowości Saint Tropez,  
Saint Raphael, Nicea, Cannes, Monaco. Nieregularna linia brzegowa, piaszczyste  
plaże, urocze miasteczka z mnóstwem kafejek i restauracji serwujących m. in.  
doskonałą zupę rybną po prowansalsku. 
 

Port Grimaud 
 

Mała miejscowość położona w centralnej części Lazurowego Wybrzeża, nad  
zatoką, poprzecinana licznymi kanałami, zwana z uwagi na swoje położenie  
i malowniczość Wenecją Lazurowego Wybrzeża. 
 

Zakwaterowanie w mobil-homy’ach 
 

Camping Les Prairies de la Mer w Port Grimaud k/Saint Tropez,  
Trzygwiazdkowy camping przylegający bezpośrednio do morza, piaszczysta plaża.  
Na campingu restauracja, bary, klub/dyskoteka, występy zespołów na żywo, sklepy 
telefony, pralnia, wypożyczalnia rowerów, możliwość korzystania z nart wodnych, 
windsurfingu, spadochronu, bezpłatne korty tenisowe (4), boiska do koszykówki,  
piłki nożnej i siatkówki plażowej. 
Mobil- homy 4/6-osobowe (ok. 28 m2), z dwiema wydzielonymi sypialniami,  
(w jednej łóżko podwójne, w drugiej dwa pojedyncze) oraz miejscami do spania  
w salonie, z kuchenką ciepłą i zimną wodą, WC, prysznicem, lodówką, naczyniami, 
sztućcami, garnkami, kocami, poduszkami. 
 

Program 
 

1 dzień  (w nocy z 1.07 na 2.07.2017)        
wyjazd z Olsztyna w godzinach nocnych, po drodze przesiadka do autokaru  
głównego 
2 dzień (3.07.2017)    + (9) dni  
przyjazd na camping w godzinach południowych, zakwaterowanie o godz. 
14.00, kolacja, wypoczynek, program rekreacyjno-sportowy, dyskoteki,  
wycieczka do Saint Tropez, wycieczka do Starego Grimaud 
11 dzień (12.07.2017)   
 śniadanie, opuszczenie mobil-homów o godz. 10.00, obiad, wyjazd do kraju  
w godzinach popołudniowo-wieczornych 
12/13 dzień (13/14.07.2017)  
przyjazd do Olsztyna w godzinach porannych 14.07.2017 r. 
 

CENA: 
2.090 zł/od osoby z wyjazdem z OLSZTYNA 
 
WAŻNE: -  zniżka 100 zł od osoby przy pełnej wpłacie do 31 marca 2017 r.  
  -  zniżka 200 zł od osoby, gdy zbierze się grupa min. 20 osób 
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Transport  
 

- autokar lux (klimatyzacja, WC, barek, video) 
- przejazd przez Czechy, (Niemcy), Austrię, Włochy  
 

Świadczenia w cenie: 
 

- 9 noclegów (10 dni)  
- pełne wyżywienie (kuchnia polska) w wersji cateringowej - posiłki przygotowywane w kuchni poza   
   campingiem, przywożone do mobil- homów i   tamże spożywane oraz suchy prowiant na drogę powrotną 
- opieka rezydenta i kadry pedagogicznej 
- francuska opieka medyczna i ratownicza 
- program turystyczny w cenie imprezy:  

 wycieczka do Starego Grimaud, 

 wycieczka do Saint Tropez, 
- ubezpieczenie KL (do 10.000 Euro) i NNW (do 7.000 PLN) 
-transport 
 

Wycieczki fakultatywne 
 

 wycieczka do Monaco, Monte Carlo, Cannes i perfumerii w Eze (30 Euro), 

 wycieczka do Wielkiego Kanionu du Verdon  (25 Euro + koszt wynajęcia łódek ok. 7  Euro) 

 wycieczka do Arles, Avignon i Pont du Gard (35 Euro) 
 
 

WAŻNE:  
 
1. Wejście do mobil-homu od godz. 14.00 w dniu przyjazdu, opuszczenie do godz. 10.00 w dniu   
    wyjazdu. 
2. Należy zabrać ze sobą pościel i środki czystości. Możliwość wypożyczenia pościeli w cenie 25 zł  
    za komplet. 
3) Uczestnicy otrzymują wysprzątane mobil-homy i są zobowiązani w takim samym stanie oddać je    
    po turnusie. 
4) Organizator pobiera kaucję 50 Euro/mobil-home, zwracaną po turnusie w przypadku: 
        a) braku zniszczeń w mobil-homie 
        b) oddania wysprzątanego mobil-homu. 
 

 

 


