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Położony w wyjątkowym miejscu 5-gwiazdkowy kemping 
Yelloh! Village Les Tournels, założony w 1961 roku, to piękna 
rodzinna historia rozgrywająca się w sercu otaczających ją 
winnic... Kemping położony jest u st.p Phare de Camarat, 
stuletniego boru sosnowego o powierzchni 20 ha, posiada 
886 miejsc noclegowych, w tym 378 domkówó.

PIĘKNA RODZINNA HISTORIA
“Wszystko zaczęło się, gdy podróżni kupujący owoce w posiadłości 
naszych dziadków zaczęli pytać, czy mogą spędzić tu noc”, wyjaśniają 
Marie-José oraz Nicolas Bologna. ”Potem zadziałała już poczta 
pantoflowa... Włożyliśmy mnóstwo serca, by nasz życiowy projekt 
zakończył się sukcesem. I tak właśnie powstało Yelloh! Village, będące 
synonimem wysokiej klasy naszych usług. 

W sercu tej spokojnej i cichej oazy zieleni poznacie cudowne centrum 
wodne o powierzchni 2200 m2, idealne miejsce na odpoczynek. Można 
tam znaleźć zewnętrzny basen, rzekę z rwącym nurtem, zjeżdżalnie, 
a także obszar wellness z basenem wewnętrznym oraz Spa ”Entre 
mer et vignes” (”Między morzem i winoroślą”). Dodatkowo, kemping 
jest wyposażony w wysokiej jakości sprzęt oraz oferuje fantastyczne 
animacje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych... ”Nasze domki i miejsca 
kempingowe znajdują się na naturalnych tarasach i niektóre z nich mają 
widok na morze lub na winnicę.“

Kemping jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych.

WITAJ W 
RAMATUELLE!
JEDYNY TAKI KEMPING, POŁOŻONY 
W ZIELONEJ OKOLICY NAD ZATOKĄ 
ST-TROPEZ!

Je umístěn na mimořádném místě. 
Pětihvězdičkový Kemp Yelloh! Village 
Les Tournels existuje od roku 1961 a vypráví 
krásný rodinný příběh zasazený do vinařské 
oblasti, která ho obklopuje... 
Staletý borový háj o rozloze 20 hektarů pod 
majákem Camarat v sobě ukrývá 886 míst, z toho 
378 k pronajmutí.

Krásný rodinný pRíbeh
“Všechno začalo v době, kdy projíždějící chodili 
kupovat ovoce na statek našich prarodičů a 
prosili je, aby mohli na místě přespat”, vyprávějí 
Marie-José a Nicolas Bologna. “Zpráva se 
roznesla dál… A my jsme tomuto životnímu 
projektu věnovali všechno. Zvolit si za záštitu 
Yelloh! Village znamená, že jsme vsadili na 
vysoký standard.”

Uprostřed této poklidné a útěšné krajiny 
plné zeleně leží nádherný akvapark s vodní 
plochou o rozloze 2 200 m2, ideální místo pro 
načerpání nových sil. Skládá se z venkovního 
bazénu, divoké řeky, skluzavky a také wellnessu 
s vnitřním bazénem a spa „Mezi mořem 
a vinicemi“. Kromě toho nabízí kemp řadu 
kvalitních zařízení a také zábavní program pro 
malé a velké…“Naše kempovací místa a naše 
pronajímané ubytovací prostory jsou umístěny 
na terasovitém pozemku s výhledem na moře 
nebo na vinice.”

Kemp je částečně přístupný pro osoby se 
sníženou pohybovou schopností.

Vítejte V 
RAMATUELLE!
JEDINEČNÝ KEMP
OBKLOPENÝ BUJNOU ZELENÍ NAD 
ZÁLIVEM SAINT-TROPEZ!

^ ^
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Twój hotel na 
świeżym powietrzu

zaledwie 1,5 km od plaż y 
Pampelonne!

Hotelové ubytování
pod Sirým nebem

1,5 km od pláže Pampelonne!

^
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W POBLIŻU 
CUDOWNYCH 
MIEJSC
ZATOKA ST-TROPEZ ORAZ 
OKOLICE VAROIS.
Odkryj bogactwo i piękno okolicznych teren.w podczas 
pobytu na kempingu w Village Les Tournels. Lazurowe 
Wybrzeże oraz okolice Masywu Maurów urzekają pięknem, 
którym zachwyca się cały świat!

Odkryj 
wyjątkową panoramę XVI-

wiecznego młyna wiatrowego 
Paillas w Ramatuelle.

Poznejte 
jedinečné panorama větrného 
mlýna Paillas, který pochází 

ze 14. století a který najdete v 
Ramatuelle.

 Během Vašeho pobytu v kempové vesničce Les 
Tournels poznávejte bohatství a krásu okolní krajiny.
Azurové pobřeží a oblast zvaná Maures Vám odhalí své 
kouzlo, které je proslulé po celém světě!

PoblíZ MIMORÁDNÝCH LOKALIT
ZÁLIV SAINT-TROPEZ A VNITROZEMÍ 
OBLASTI VAR.

^ ^
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RAMATUELLE
Ta średniowieczna wioska i jej klimatyczne prowansalskie uliczki 
znajdują sie nad doliną i zatoką Pampelonne. Latarnia Camarat to 
druga najwyższa budowla tego typu we Francji.
Tato středověká vesnice a její provensálské uličky se tyčí na kopci 
nad zátokou Pampelonne. Maják Camarat je 2. nejvyšší maják ve 
Francii.

SAINT-TROPEZ
Poznaj legendę, która rozpala wyobraźnię całego świata. Kochamy 
ją za jej święta, przepych oraz idylliczny klimat Prowansji.
Vstupte do legendárního města, o němž sní celý svět! Je oblíbené 
díky svým oslavám, své velkoleposti a provensálskému šarmu.

GASSIN
Jedna z najpiękniejszych wiosek Francji posiada wyjątkową 
panoramę na zatokę Saint-Tropez.
Jedna z nejkrásnějších francouzských vesnic skýtá jedinečný 
panoramatický výhled na záliv v Saint-Tropez.

Les Îles d’Or
Czyli złote wyspy o nietkniętej przyrodzie: Porquerolles, Port-Cros 
i Le Levant. Trzy klejnoty, kt.rych piękno zapiera dech w piersiach.
(Zlaté ostrovy) se skládají ze tří chráněných ostrovů: Porquerolles, 
Port-Cros, Le Levant - krása, nad kterou se Vám zatají dech.

GRIMAUD
Autentyczna wioska oraz zamek umożliwiają niezwykle urokliwe 
spacery. Saint-Tropez skradło jego sławę, wcześniej bowiem 
zatoka Saint-Tropez zwała się Grimaud! 
Původní vesnice a hrad Vám nabízejí procházku v čarokrásném 
prostředí. Ostatně Saint-Tropez přejmenoval záliv Grimaud na záliv 
Saint-Tropez, aby na něj nemusel žárlit! 

PORT GRIMAUD
Wenecja Prowansji została wpisana do dziedzictwa kulturowego 
XX wieku. Podczas spaceru ciężko oderwać wzrok od cudownie 
położonego nad jeziorem miasteczka, które zostało zaplanowane i 
wybudowane w 1966 roku.
Provensálské Benátky, zapsané na seznam památek 20. století. 
Toto jezerní město bylo koncipováno a postaveno v roce 1966 pro 
potěchu těch, kdo mají rádi procházky.

LE VERDON
To podobno najpiękniejszy kanion w Europie. Odwiedzane przez 
turystów z całego świata, Le Verdon zyskało status chronionego 
obszaru przyrody w 1990 roku oraz wyróżnienie ”Grand Site de France”.
Říká se, že je to nejkrásnější kaňon v Evropě. Procházejí se po něm 
návštěvníci z celého světa a od roku 1990 je chráněnou přírodní 
památkou, zapsanou mezi “Nejvýznamnější francouzské památky“.

PLATEAU DE VALENOLE
Ta ogromna i kolorowa równina z alpejskimi szczytami w 
tle, pełna kolorów dzięki polom lawendy oraz pszenicy, jest 
najcudowniejszym spichlerzem całego regionu.
Tato rozsáhlá plošina, za kterou se tyčí alpské vrcholy a na které 
se rozkládají levandulová a obilná pole, je skutečnou obilnicí celého 
tohoto kraje! 

MONACO
Ten wspaniały świat, pełen marzeń i prestiżu, usytuowany 
między morzem i górami, jest idealnym miejscem na odkrywanie 
ogrodów, imprez sportowych i kulturalnych oraz muzeum 
oceanograficznego.
Toto prestižní místo, které vybízí ke snění, je vklíněno mezi moře a 
hory, je to ideální destinace nabízející zahrady, sportovní a kulturní 
události, oceánografické muzeum.

Zaledwie dwa kroki od Włoch 
znajduje się urokliwe i luksusowe Monako, 

drugi najmniejszy niepodległy kraj na 
świecie (po Watykanie)!

Monacké kníZectví, 
které leží na krok od Itálie, 2. nejmenší 

nezávislýstát na světě (po Vatikánu) Vás vítá s 
otevřenou náručí!

^
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TWÓJ KEMPING VILLAGE
CAŁY UROK LAZUROWEGO WYBRZEŻA, ZALEDWIE O 
KROK OD PLAŻY PAMPELONNE!

VaSe KEMPOVÁ VESNIcKA
VŠECHNA KOUZLA AZUROVÉHO 
POBŘEŽÍ, KOUSEK OD PLÁŽE 
PAMPELONNE!

V tomto přírodním a malebném místě se kempovací 
místa, chatky a bungalovy rozkládají pod piniemi, 
planikami, korkovými doby a eukalypty. 
Vydejte se po kouzelných cestách, které se klikatí po 
celém kopci a vstupte do svého malého ráje...

Chatky a bungalovy mají veškeré vybavení a skýtají 
maximální pohodlí díky koupelně a některé také 
díky klimatizaci.Kempovací místa jsou ohraničena 
a poskytují Vám přístup k veškeré infrastruktuře 
našeho hotelu pod širým nebem. Bezplatná 
kyvadlová doprava zajišťuje každodenní spojení 
mezi kempem a pláží Pampelonne. 
(V červenci a srpnu)

^ ^
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W tym pełnym naturalnego i autentycznego klimatu miejsca, 
pola kempingowe, domki oraz bungalowy są otoczone 
piniami, drzewami truskawkowymi, dębami korkowymi oraz 
eukaliptusami. Podążaj urokliwymi ulicami wijącymi się po 
wzgórzu, by dotrzeć do prawdziwie rajskiego zakątka...
W tym pełnym naturalnego i autentycznego klimatu miejsca, pola 
kempingowe, domki oraz bungalowy są otoczone piniami, drzewami 
truskawkowymi, dębami korkowymi oraz eukaliptusami. Podążaj 
urokliwymi ulicami wijącymi się po wzgórzu, by dotrzeć do prawdziwie 
rajskiego zakątka... 
(lipcu i sierpniu)

Życzysz sobie 
widok na zatokę 
Życzysz sobie widok na 

zatokę

Výhled na zátoku 
nebo na vinice, vyberte si 

podle svého!
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Czeka na Ciebie nasz ogromny park wodny z plażami, rzeką 
z rwącym nurtem, 4 basenami, brodzikami i atrakcjami 
wodnymi... 5000 m2 szczęścia dla dzieci i dorosłych, w sam 
raz na pobyty z rodziną lub przyjaciółmi! 

Oaza w zielonym raju...
Jeśli masz ochotę na chwilę odpoczynku, zapraszamy do naszego 
ogromnego solarium lub licznych restauracji! Piękny park wodny to jeden 
z największych atutów naszego hotelu na świeżym powietrzu. Za sprawą 
swych wyjątkowych rozmiarów oraz ogromnej liczby atrakcji, nasi 
goście mogą liczyć na prawdziwie rajskie doznania. Dzieci będą szalały 
za wspaniałym i zapewniającym moc rozrywek miejscem do zabaw 
wodnych: zjeżdżalniami, rybami, orzechami kokosowymi itp.

TWÓJ BASEN
WYMARZONY PARK WODNY...

Pláže, divoká řeka, 4 bazény, brouzdaliště a vodní 
hry našeho velkého akvaparku o rozloze 5 000 
m2 na Vás čeká… Je příležitostí k radostnému 
povyražení pro malé i velké, rodiny i přátele! 

Je to oáza uprostRed 
ráje plného zelenE...
Pro okamžiky odpočinku v našem rozsáhlém 
soláriu nebo v restauracích, které ho obklopují, 
Vám i za plného slunce nabízíme zaručenou 
svěžest! Tento krásný vodní prostor je jedním 
z hlavních lákadel našeho hotelu pod širým 
nebem. Jeho velkorysá rozloha a nabízené 
atrakce slibují našim hostům, že prožijí božské 
okamžiky. Děti zde najedou nádherný prostor 
pro vodní hry: skluzavky, ryby, kokosový ořech, 
atd.

VáS BAZÉN
NEDOSTIŽNÝ VODNÍ PROSTOR…

^

^

^
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Rzeka z rwącym 
nurtem

nasza największa atrakcja, 
którą uwielbiają wszyscy!

Divoká Reka,
hlavní atrakce, kterou ocení 

každý!

^
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PUNKT WELLNESS
ZADBAMY O TWOJE DOBRE SAMOPOCZUCIE

Prostor WELLNESS
VASE DOBRÁ POHODA JE 
V NASICH RUKOU.
Věnujte se oddychu, takový je přece účel 
dovolené! 
Proto jsme pro Vás vytvořili prostor, ve kterém 
uniknete každodennosti a potěšíte své smysly. 
v exteriéru stojí 3 chýše pro "různé druhy péče" 
(masáž pro jednoho, nebo dva, kadeřnictví), jedna 
z nich je vybavena masážními tryskami hydrojet. 
v interiéru najdete naše kryté Balneo centrum a 
Spa "Mezi mořem a vinicemi", na ploše 1000 m2... 

V moderním a elegantním prostředí nabízejí 
boxy vyhrazené pro osoby nad 18 let především 
relaxaci, intenzivní péči a terapii: vodní kouzlo 
je zárukou skutečného odpočinku!Jistě si zde 
přijdete na své!

O Vaši dobrou pohodu se stará šest pracovníků, 
kteří Vám věnují veškerou péči.

^

^
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Odkryj oazę świeżości skąpaną w słońcu 
Lazurowego Wybrzeża, zanurz się w relaksującym 
klimacie naszego obiektu wellness. Ostoja 
spokoju dla ciała i duszy, ośrodek balneoterapii 
oraz SPA ”Entre mer et vignes” oferuje salę 
fitness, 2 sauny, 2 hammamy, 3 jacuzzi z 
masującymi biczami wodnymi oraz relaksującymi 
fotelami. Powrót do formy lub relaksujący 
wypoczynek, spędzaj wakacje tak jak chcesz.

Odhalte naši oázu svěžesti pod azurovým sluncem 
a ponořte se do kouzel našeho wellness centra. 
Oáza klidu pro tělo i duši, naše Balneo centrum & 
SPA "Mezi mořem a vinicemi" se skládá z jednoho 
sálu pro fitness, 2 saun, 2 parních lázní, 3 vířivek 
s masážními proudy a relaxačními sedačkami. 
Každý si zvolí svůj prázdninový rytmus, někdo pro 
udržování formy jiný pro oddych.

Wypoczynek to gł.wny cel wakacji! Dlatego też 
stworzyliśmy dla Ciebie miejsce, w kt.rym można odciąć 
się od rzeczywistości i skupić na swoim zmysłach. Na 
zewnątrz znajdują się 3 altany zabiegowe (masaż solo, 
duo lub zabieg fryzjerski), w tym jedna wyposażona 
w bicze wodne. Natomiast wewnątrz zapraszamy do 
naszego kr.lestwa balneoterapii, SPA ”Entre mer et 
vignes”, które rozciąga się na obszarze 1000 m2... 
W nowoczesnym i gustownym otoczeniu nasze prywatne gabinety 
od ponad 18 lat sprzyjają relaksowi, wyciszeniu oraz zabiegom: tutaj 
ujarzmiliśmy magię wody w służbie relaksu. Z pewnością znajdziesz 
tu szczęście! 

Sześć osób zajmuje się tam wyłącznie dobrym samopoczuciem 
naszych gości.
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Możesz grać 
w ulubioną grę na 

naszym wielkim placu 
zabaw!

Vyberte si 
oblíbenou zábavu v našem 

velkém hracím prostoru!

OFERTA 
SPECJALNA 
DLA DZIECI
RAJ DLA DZIECI.

Na kempingu Yelloh! Village Les Tournels dzieci czują się 
świetnie, a wakacje to niezapomniane przeżycie! Do ich 
dyspozycji są aż 4 kluby dziecięce... Tak właśnie wyglądają 
wakacje w Yelloh! Color!

V kempu Yelloh! Village Les Tournels je 
dětem tak dobře, že na tyto prázdniny nikdy 
nezapomenou! Poznejte 4 dětské kluby, které 
jim nabízíme... 
Takhle vypadají prázdniny podle Yelloh! Color!

ZamEReno na DETI
DĚTSKÝ RÁJ.

^^ ^
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Yelloh! Babies
Możesz grać w ulubioną grę 
na naszym wielkim placu 
zabaw!

Máte miminko!Yelloh! 
Vesnička Vám usnadní život a 
nabídne Vašemu nejmenšímu 
veškeré pohodlí, bezpečný 
pobyt pod dohledem rodičů.

Yelloh! Kids
Masz małe dziecko? 
Yelloh!Village ułatwi 
Ci życie, zapewniając 
niemowlęciu pełen komfort i 
bezpieczeństwo pod ochroną 
rodziców.

Vaše děti jsou daleko od 
domova, objevují nové 
prostředí, projevují v něm 
své nadání a pod vedením 
našich animátorů se stávají 
samostatnějšími.

Yelloh! Juniors
Z dala od codzienności, 
Twoje dzieci będą odkrywać 
nowe terytoria oraz dawać 
wyraz swoim talentom. 
Poprzez zabawę dzieci 
odkrywają naturę, zwierzęta 
i mnóstwo ćwiczeń 
sportowych.

Vaše děti si hrají a vydávají 
energii, objevují přírodu, 
zvířata a pod vedením 
našich animátorů se věnují 
rozmanitým druhům 
sportovních činností.

Yelloh! Teens
Przyjedźcie do Yelloh! 
Village, a wasze nastoletnie 
dzieci będą chciały cały 
czas tu wracać za sprawą 
doskonale wyważonych 
proporcji sportowych 
turniejów, spektakli, 
poznanych przyjaciół i 
miłych chwil.

Vaše dospívající děti se do 
Yelloh! Village budou rádi 
vracet: dokonale vyvážený 
mix sportovních turnajů, 
vystoupení, setkání s přáteli a 
příjemných chvil s rodinou.
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Wasze wieczory będą naprawdę udane w kempingu Village 
Les Tournels! W gorącym klimacie możesz tańczyć, bawić 
się, jeść kolację oraz spędzać czas tak, jak lubisz! W tym 
rodzinnym i przyjaznym gronie można poznać przeróżnych 
ludzi...

Artyści i zawodowcy goszczą w kempingu, organizując animacje w ciągu 
dnia oraz wspaniałe letnie wieczory... Odkrywaj wspaniałe spektakle 
i animacje (magia, sobowtóry, wieczory brazylijskie itp.) oraz zespoły 
muzyczne. Dla dzieci natomiast organizujemy kiermasze, a raz w 
tygodniu mamy spektakl specjalnie dla nich. Wieczorami...

WIECZOREM
W KEMPINGU LES TOURNELS 
ZAWSZE JEST CZAS NA ZABAWĘ!

Večery v kempové vesničce Les Tournels jsou 
plné života! Srdečná atmosféra, v níž si zatančíte, 
zahrajete, povečeříte a pobavíte se tak, jak 
to máte rádi! V tomto rodinném a přátelském 
prostředí vznikají různá pouta...

Kemp hostí umělce a další vystupující s 
programovou nabídkou během dne i za 
krásných letních nocí… Vychutnejte si 
představení a vystoupení (kouzelníci, dvojníci 
slavných osobností, brazilský večer, atd.), 
koncerty hudebních skupin. Pro menší hosty 
nabízíme zábavní pouť a dětské představení, 
které se koná každý týden. Večer na Vás čeká 
náš každotýdenní provensálský trh…

VaSe VECERY
KEMP LES TOURNELS A JEHO 
ÚŽASNÁ ATMOSFÉRA!

^ ^
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W naszych 
restauracjach 

i na terasach zabawa trwa 
cały czas!

NaSe restaurace 
a zahrádky pro Vaše potěšení a 

zábavu!

^
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LE ATTIVITÀ
V RÁMCI KEMPU A KOLEM UŽÍT SI 
SVOU DOVOLENOU INTENZIVNĚ!
NASZ HOTEL NA ŚWIEŻYM POWIETRZU OFERUJE WIELE SPOSOBÓW 
NA SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU, LECZ W OKOLICY MOŻNA 
ZNALEŹĆ JESZCZE WIĘCEJ ROZRYWEK. 
DODATKOWO, W REGIONIE MOŻNA ODKRYWAĆ WIELE CIEKAWYCH WYDARZEŃ I 
TRADYCJI, KTÓRYCH ABSOLUTNIE NIE WOLNO PRZEGAPIĆ! ODKRYWAJ Z NAMI 
PROWANSALSKIE LEGENDY!

Nabízené AKTIVITY
V KEMPU A JEHO OKOLÍ SI MŮŽETE 
INTENZIVNĚ UŽÍVAT PRÁZDNIN! 
Nejrůznější možnosti vyžití Vám nabízí náš hotel pod 
širým nebem, v jehož okolí také najdete nejrůznější druhy 
zábavy.

V našem na tradice bohatém regionu se koná spousta 
nejrůznějších akcí, o které byste neměli za nic přijít! 
Prožívejte s námi provensálskou legendu!
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ODKRYJ
 ”Ścieżkę celników” u stóp latarni Camarat, łączącej spacer po 
piasku z podziwianiem klifów.

W MAJU:
•  Święto Bravade w Saint-Tropez przy dźwiękach piszczałek i 

tamburynów.
•  Święto żaglówek Les Voiles latines w Saint-Tropez, podczas 

którego liczne żaglówki, barki i łodzie zawiną do portu!
•  Festiwal w Cannes, podczas którego każdy może ogrzać się w 

blasku gwiazd!
• Grand Prix w Monako: emocje gwarantowane!

PODCZAS CZERWCA:
Grand Prix Francji

W SIERPNIU: 
Festiwal teatru i jazzu w Ramatuelle.

WE WRZEŚNIU:
Dni odkrywania „Winobranie i winiarstwo“ w winnicy. 
Codziennie w okresie od kwietnia do października degustacja 
prowansalskiego różowego wina w piwniczce Les Tournels.

W PAŹDZIERNIKU:
• Wielkie wyprzedaże w Saint-Tropez.
• Zlot fanów Porsche w Saint-Tropez.
•  Roc d’Azur, najważniejsze wydarzenie dla fanów rowerów 

górskich, prawdziwe święto na skalę światową, odbywające się 
we Fréjus i w Roquebrune-sur-Argens.

Kemping Village Les 
Tournels

znajduje się w samym sercu natury, przez 
co doskonale nadaje się do aktywności na 

świeżym powietrzu!

Kempová vesniCka  
Les Tournels

uprostřed volné přírody nabízí nejrůznější aktivity 
pod širým nebem!

Prijd`te OBJEVIT
Celnickou stezku na úpatí majáku Camarat a procházejte se cestou 
mezi jemným pískem a skalisky.

V KVĚTNU:
•  Kostýmový průvod Bravade v Saint-Tropez za zvuku píšťal a 

bubnů.
•  Latinské (bezanové) plachty v Saint-Tropez kde k břehu přístavu 

přirážejí marseilleské nebo katalánské lodě Pointus, Felouques, 
Gozzo, Tartanon, Tarquié!

•  Filmový festival v Cannes, kde se tísní davy čekající na filmové 
hvězdy!

• Velká cena Monaka, záruka intenzivního zážitku!

DOBA JUNE:
Velká cena Francie

V SRPNU:
Divadelní a jazzový festival v Ramatuelle.

V ZÁŘÍ:
Ochutnávkové dny “Vinobraní a výroba vína” v našem vinařství. 
Od dubna do října můžete každý den ve sklípku Les Tournels 
vychutnávat růžové víno z Provence.

V ŘÍJNU:
• Braderie v Saint-Tropez: obří výprodej.
• Setkání značky Porsche v Saint-Tropez.
•  Roc d’Azur, 1. akce pro horská kola na světě pořádaná ve Fréjus a 

Roquebrune-sur-Argens.

W Yelloh! Village Les Tournels
V Yelloh! Village Les Tournels
• GIMNASTYKA WODNA / AQUAGYM
• STRETCHING / STREČINK
• SALSA / SALSA
• GIMNASTYKA WODNA/ / PÉTANQUE
• WIELOFUNKCYJNE BOISKA / HŘIŠTĚ PRO NEJRŮZNĚJŠÍ SPORTY
• TENIS / TENIS
• SIATKÓWKA PLAŻOWA / PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
• WYNAJEM ROWERÓW / PRONÁJEM KOL
• MINI GOLF / MINIGOLF

WYNAJEM ROWERÓW
v okolí kempu
• WYNAJEM ROWERÓW / PĚŠÍ TÚRY
• WYNAJEM ROWERÓW / VODNÍ SPORTY
• JAZDA KONNA / VYJÍŽĎKY NA KONI
• DEGUSTACJA WINA / DEGUSTACE VÍNA
• ZWIEDZANIE / TURISTICKÉ VYCHÁZKY
• AQUAPARK / AQUAPARK
• NURKOWANIE / POTÁPĚNÍ

^

^
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Strefy 
restauracyjne

które zaspokoją każdy głód, 
z fantastycznym widokiem 

na basen.

RestauraCní 
zaCízení

s rozmanitou nabídkou pokrmů 
a přímým výhledem na bazén.

V Provenci na Azurovém pobřeží jsou Vaše prázdniny 
také příležitostí ochutnat zdravou provensálskou 
kuchyni... 
ochutnávka pod žhavým sluncem za zpěvu cikád 
anebo ve večerních hodinách podle Vašeho přání!

Naše restaurace “Le Jardin des Pins” (Piniová 
zahrada)  
pro 300 hostů je otevřena ráno, v poledne i večer a 
pod staletými olivovníky potěší milovníky dobrého 
jídla, uvolněné atmosféry a rodinného stolování. 
Nabízí se Vám nádherný výhled na vesnici 
Ramatuelle a jídelní lístek, na kterém najdete 
provensálské speciality, skutečné potěšení pro 
Vaše chuťové buňky! Nic si neodříkejte!

A nezapomeňte na rezervaci pro naše tematické 
večery.

RESTAURACE
OCHUTNEJTE STŘEDOMOŘSKÉ 
DOBROTY.

Wakacje w Prowansji na Lazurowym Wybrzeżu to także 
święto smak.w i kulinarnych, prowansalskich przyjemności... 
Delektuj się nimi w kojących promieniach słońca i przy 
akompaniamencie cykad lub wieczorem, wybór należy do 
Ciebie!
Nasza restauracja „Le Jardin des Pins“ jest otwarta rano, w południe i 
wieczorem, mieści 300 gości i zaspokoi gusta największych łasuchów 
i amatorów wspaniałego towarzystwa przy dużych, rodzinnych stołach 
pod stuletnimi drzewami oliwnymi. Odkryj nasze menu i zawarte w 
nim prowansalskie specjalności, które uradują Twoje podniebienie 
i jednocześnie ciesz się wyjątkowym widokiem na miejscowość 
Ramatuelle! Daj się skusić!

Nie zapomnij zarezerwować miejsca na wieczory tematyczne.

RESTAURACJE S
PRÓBUJ ŚRÓDZIEMNOMORSKICH 
PRZYSMAKÓW.

^
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PRZEPIS
• 12 cl soku pomarańczowego
• 6 cl soku z cytryny
• 6 cl soku ananasowego
• 1 cl grenadyny
Wlej składniki do szklanki do połowy wypełnionej kostkami 
lodu, a na koniec powoli wlewaj grenadynę. Udekoruj 
sezonowymi owocami.

RECEPT
• 12 cl pomerančové šťávy
• 6 cl citronové šťávy
• 6 cl ananasové šťávy
• 1 cl grenadinového sirupu 
Nalijte všechny ingredience do sklenice z poloviny naplněné 
ledem, grenadinový sirup nalívejte pomalu úplně nakonec. 
Ozdobte plátkem sezónního ovoce.

To dopiero są wakacje! Nie musieć gotować! Restauracja 
“La Paillotte“, otwarta od 11 do 23 (Lipiec/Sierpień), oferuje Ci 
różnorodne dania na przekąskę lub na wynos. 

LA PAUSE SUCRÉE (SLODKI PRZERWA) 
To strefa otwarta cały dzień, przeznaczona dla wszystkich 
łasuchów, serwująca same słodkości: naleśniki, lody itd.

LA PAUSE COCKTAIL (KOKTAJL PRZERWA)
To idealne miejsce na wieczornego drinka, w którym możesz 
cieszyć się atmosferą wymarzonego wieczoru…

Tomu říkám dovolená! Nemáte právě chuť vařit. 
“La Paillotte” má otevřeno nepřetržitě od 11.00 do 23.00 
(Červenec/Srpen) a nabízí nejrůznější jídla pro rychlé občerstvení 
na místě nebo s sebou. 

LA PAUSE SUCRÉE (SLADKÁ PŘESTÁVKA) 
Je otevřená celý den a gurmánům nabízí nejrůznější sladkosti: 
palačinky, zmrzliny apod.

LA PAUSE COCKTAIL (PŘESTÁVKA NA KOKTEJL) 
Zajděte sem v podvečer: “La Pause cocktail” Vás uvítá v kouzelné 
atmosféře, v níž se tak krásně sní…



20 | TOURNELS.COM

DOMKI
WYOBRAŹ SOBIE SWÓJ DOMEK LETNISKOWY W SAINT-
TROPEZ, OTOCZONY WINNICAMI.

PROSTORY K PRONÁJMU
PŘEDSTAVTE SI PRÁZDNINY 
V UBYTOVACÍCH 
PROSTORÁCH V SAINT-
TROPEZ UPROSTŘED VINIC.

Mimořádná příroda kam oko dohlédne a 
pozoruhodné lokality. Přírodní terasovité 
uspořádání zaručuje soukromí pro každý 
ubytovací prostor a zasloužený klid po 
náročném dni…

Na zalesněném pozemku o rozloze 
20 hektarů Vám nabízíme tři kategorie 
nájemních prostor (3 fleurs, 4 fleurs a 
Premium).

Pro co největší pohodlí ve stínu staletých 
středomořských pinií...

Znajdujące się 
na zalesionym

terenie na naturalnych 
tarasach miejsca 

kempingowe są odpowiednio 
wydzielone.

Rezervujte si chatku
s výhledem na zátoku 

Pampelonne!

Wszystkie domki oznaczone  są 
wyposażone w:
Všechny bungalovy  mají toto vybavení:
• Meble ogrodowe / Zahradní sada
• Sejf / Sejf
• Naczynia / Nádobí
• Ekspres do kawy / Elektrický kávovar
• Lodówkę / Lednička

WYPOSAŻENIE / VYBAVENÍ

WYJĄTKOWA PRZYRODA WSZĘDZIE W ZASIĘGU 
WZROKU I NIEZWYKŁE MIEJSCA. USYTUOWANIE 
KAŻDEGO DOMKU NA NATURALNYCH TARASACH 
ZAPEWNIA PRYWATNOŚĆ I ZASŁUŻONY SPOKÓJ PO 
DNIU PEŁNYM WRAŻEŃ…
Na zalesionym terenie o powierzchni 20ha, kemping Village des 
Tournels proponuje gamę 3 pól kempingowych przystosowany-
ch do potrzeb osób niepełnosprawnych, w pełni wyposażonych 
i o standardzie dostosowanym do potrzeb, w towarzystwie 
stuletnich pinii...

Wszystkie domki oznaczone  są 
wyposażone w:
Všechny bungalovy  mají toto vybavení:
• Wyposażenie domków  / Vybavení  
+ Toster / Opékač
+ Zmywarkę / Myčka nádobí
+  Pościel i ręczniki / 

Poskytujeme ložní povlečení a ručníky
+  Klimatyzację /  Klimatizace

Wszystko wynajem  miejsca mają tego sprzętu:
Všechny nájemní prostory premium mají toto vybavení:
•  Sprzęt  / Vybavení  

+ Plancha / Flat top gril 
+ WIFI wolny / Wifi zdarma 
+  Bilet do centrum terapii spa jest dostępny bezpłatnie dla każdego użytkownika od ponad 

18 lat /  Lístek do balneo centra zdarma pro každého návštěvníka nad 18 let
Niektóre z naszych domów Premium są wyposażone w wannę z hydromasażem i prysznic 
w ogrodzie / Některé naše chatky Premium jsou vybaveny vířivkou a zahradní sprchou
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MIEJSCA KEMPINGOWE
ŚRÓDZIEMNOMORSKI KLIMAT POD NAMIOTEM, W 
PRZYCZEPIE LUB KAMPERZE NA ŁONIE NATURY!

KEMPOVACÍ MÍSTA
STŘEDOMOŘSKÉ KLIMA POD 
STANEM, V OBYTNÉM PŘÍVĚSU 
NEBO V OBYTNÉM VOZU POD 
ŠIRÝM NEBEM! 

Štěstí, které si můžete užívat ve dvou, v rodině 
nebo mezi přáteli!

Kemp Yelloh! Village Les Tournels nabízí dva 
druhy kempovacích míst: 
• Confort: zahrnuje pouze elektřinu.
• Grand confort: zahrnuje elektřinu, vodu a 
kanalizaci.

V celém areálu je rozmístěno šest hygienických 
zařízení. Některá z nich lze vytápět a nabízí 
se v nich následující služby: přístup pro osoby 
s omezenou schopností pohybu, prostor pro 
kojence, prádelna.

Znajdujące się 
na zalesionym

terenie na naturalnych 
tarasach miejsca 

kempingowe są odpowiednio 
wydzielone.

Na zalesnEném 
pozemku jsou

na terasovitém terénu přesně 
vyznačená kempovací místa.

RADOŚĆ, KTÓRĄ MOŻESZ DZIELIĆ SIĘ Z BLISKĄ OSOBĄ, Z 
RODZINĄ LUB PRZYJACIÓŁMI!
Kemping Yelloh! Village proponuje dwa rodzaje miejsc kempingowych:
• Komfort: z podłączeniem do prądu.
• Pełny komfort: z prądem, wodą i odprowadzaniem ścieków.

Na terenie ośrodka rozmieszczonych jest siedem sanitariatów. 
Niektóre z nich są ogrzewane i oferują następujące usługi: dostęp dla 
osób niepełnosprawnych, żłobek, pralnia.

^
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USŁUGI
CENTRUM HANDLOWE ODDALONE O 500 M OD KEMPINGU 
VILLAGE LES TOURNELS UMOŻLIWIA CI ZROBIENIE 
ZAKUPÓW SZYBKO I W SPOKOJU, O DOWOLNEJ PORZE.

SLUZBY
OBCHODNÍ CENTRUM SE 
NACHÁZÍ 500 M OD RECEPCE 
KEMPOVÉ VESNIČKY LES 
TOURNELS A MŮŽETE V NĚM 
RYCHLE A POHODLNĚ NAKOUPIT 
KDYKOLI BĚHEM DNE. 

Kromě supermarketu najdete v blízkém okolí 
pekárnu, řeznictví, obchod se zeleninou a 
ovocem, prádelnu a trafiku...

Przez
cały sezon odkrywaj świeże, 

regionalne produkty...

Poznávejte
naše regionální výrobky v 

jakoukoli roční dobu…

Poza supermarketem, w pobliżu znajduje się również 
piekarnia, sklep mięsny, warzywniczy, pralnia oraz kiosk 
z prasą i tytoniem...

^
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VinaRství LES TOURNELS
Víno Côtes de Provence AOP (chráněné označení 
původu) se vyrábí z révy pěstované na vinicích Les 
Tournels, které se rozkládají vedle místa Vašeho 
prázdninového pobytu. Již několikrát získalo ceny 
na Zemědělském veletrhu v Paříži a na Světové 
soutěži v Bruselu. Vinice jsou po čtyři generace 
rodinným majetkem a rozkládají se na ploše 
110 hektarů nad zátokou Pampelonne…

Ve sklípku našeho vinařství ochutnáte víno 
s ovocným aroma, kupáže růžového, bílého a 
červeného vína. 55 hektarů vinic na břidličnatých 
a jílovitých svazích se ideálně hodí pro produkci 
vín klasických kvalit ze zátoky Saint-Tropez. 
Opěrné zařízení na vinici zaručuje hroznům vinné 
révy sluneční svit více jak 3 tisíce hodin ročně. 
Rezervujte si návštěvu celého vinařství. V době 
vinobraní Vám vinařství nabízí možnost odhalit 
tajemství výroby vína.

Wielokrotnie nagradzane na Targach Rolniczych w Paryżu i na 
Światowym Konkursie w Brukseli, wino Côtes de Provence ze 
znakiem AOP jest produkowane w winnicach ośrodka 
Les Tournels, które otaczają miejsce Twojego wypoczynku... 
Ośrodek będący własnością rodzinną już od 4 pokoleń 
zajmuje obszar 110 ha i majestatycznie dominuje nad zatoką 
Pampelonne…

Przyjedź do piwnic Ośrodka i odkryj to owocowe wino w 
wyjątkowych rocznikach, w wersji różowej, białej lub czerwonej. 
Zbocza z łupkową i gliniastą glebą to odpowiednie warunki do 
uprawy naszych 55 hektarów i do produkcji w jakości typowej 
dla zatoki Saint Tropez. Uprawa winorośli w całości na palikach 
sprzyja dobremu nasłonecznieniu gron przez ponad 3000 godzin 
rocznie. Zarezerwuj swoją wizytę w kompleksie ośrodka. W 
czasie winobrania, pokażemy Ci wszystkie sekrety produkcji!

Wizyta w 
piwniczce 

na życzenie.

Návsteva sklípku 
na požádání.

OŚRODEK
DES TOURNELS
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HYERES

TOULON

BRIGNOLES

Cogolin

La Croix-Valmer
RamatuelleGassin

ST-TROPEZ

ST-RAPHAELFREJUS

ST-MAXIME

Cavalaire

Le Lavandou

Grimaud

DRAGUIGNAN

Anse de
Pampelonne

Phare de 
Camarat

La Garde-
Freinet

Le Cannet-
des-Maures

DIRECTION
AIX EN PROVENCE

DIRECTION
NICE

Le Muy

SORTIE 13
(CONSEILLEE)

LE LUC
LE CANET DES MAURES

SORTIE 36
LE MUY

DRAGUIGNAN

LES TOURNELS

Szosa /
Dálnice 

Droga wtórnego /
Vedlejší silnice

Route de Camarat - 83350 Ramatuelle
Tel. +33 (0)4 94 55 90 90
Fax +33 (0)4 94 55 90 99
e-mail: info@tournels.com

GODZINY OTWARCIA RECEPCJI 
Od 03. dubna do 19. června od 8 do 20 hodin 
stejně jako od 07. září do 01. listopadu. 
Červenec-srpen: od 8:00 do 21:00

OTEVÍRACÍ DOBA RECEPCE 
Od 03 kwietnia do 19 czerwca oraz od 8:00 do 20:00 i od 
07 września do 01 listopada. 
Lipiec-sierpień: od 8:00 do 21:00

WSPÓŁRZĘDNE GPS / ÚDAJE PRO NAVIGACI
Szerokość 43° 12’ 19.37" N
Długość 6° 39’ 2.59" E


