“De vakantiemap”
van
Mobilhome Simon
WWW.MOBILHOME-SAINT-TROPEZ.COM
Vakantiepark Toison d'Or
www.riviera-villages.com
Ligt op één van de mooiste plekjes van de Cote d’Azur, de
golf van Saint Tropez en zijn schiereiland.

Dit is de plaats waar iedereen van droomt tenminste één keer in zijn leven te
komen, Saint Tropez een oase van licht voor schilders en grote trekpleister
voor schrijvers, artiesten en beroemdheden.

Ramatuelle, een typisch klein Provençaals dorpje met zijn doolhof van straatjes
en vooral het onvergelijkbare 5 km. lange zandstrand van Pampelonne, komt
uit op de Middellandse zee

Enkele tips voor u daadwerkelijk gaat genieten…

Welkom op vakantiepark “Toison d'Or” en in de mobilhome…de
route is als volgt
Deze is vanaf Luxemburg beschreven:
Luxemburg
Metz
Nancy
Dyon
Lyon>>>Lyon centre(dit is dan door de tunnels van Lyon heen) en dan de
borden Marseille
Marseille direct volgen evt
Aix en Provence
Nice
St Tropez afslag le Muy
Dan borden St Maxime, St Tropez volgen
Dan borden St Tropez volgen
Net voor St Tropez bij stoplichten, ziet u een bord staan waarop staat CERCLE
NAVAL bij deze nieuwe rotonde gaat U rechts af.

Volg deze weg ongeveer 4 km tot er een lichte bocht naar rechts gaat, daar zult
je kleine bordjes zien staan aan de linkerkant van de weg(zie foto), het bordje
Toison d'Or staat
Daar ook tussen, sla dan linksaf. ROUTE DES TAMARIS

Route des Tamaris - Plage de Pampelonne, Ramatuelle 83350, FRANCE
Tel:. Vakantiepark +33 (0) 4 94 79 83 54
Coordonnées GPS
N14 ° 43 '14'' - 6 ° E39' 40''
Deze weg ongeveer 700 m volgen totdat men rechts Toison d'Or (zie foto) .

Dan melden op de receptie dat u een Mobilhome huurt van SIMON, PLAATS
NUMMER
auto.

7 B 02

met het check in formulier, U krijgt een sticker voor op de

Wij hopen dat u een fijne vakantie tegemoet gaat.
Hieronder volgen enkele instructies en tips om uw vakantie nog aangenamer
maken. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u op- en aanmerkingen en/of
ideeën hebt kenbaar te maken.

de aankomst
Wij gaan er van uit dat de uw voorgangers de Mobilhome schoon en compleet
hebben achter gelaten.
De sleutel van de Mobilhome zit in een masterlock kastje aan de binnen kant
van het terras.
Dit kastje hangt als u het terras op komt op de meest linkse houtenpaal.
Dit werkt zo, het zwarte schuifje naar beneden doen, dan de code …. Draaien
en dan aan de linkerzijde het schuifje naar beneden doen, daar ligt dan de
sleutel, de code dan weer verdraaien.

DE SLEUTEL NA EINDE VAKANTIE DAAR WEER TERUG HANGEN IN HET
MASTERLOCK KASTJE, EN OP SLOT DOEN, EN DE CODE VERDRAAIEN.
Reservesleutel is ergens verstopt, hiervoor moet u ons bellen, opgelet dus.
Niet roken in de mobilhome.
Geen huisdieren in de mobilhome.

Inventarisatie
De mobilhome met overdekte veranda 3 Slaapkamers, Slaap ruimte voor 4 tot 5
personen. Het 4 tot 5 persoon luxe Chalet is vrijstaand van met een grote
(deels) overdekte veranda.
Bij de mobilhome is een parkeerplaats voor uw auto.
Twee aparte slaapkamers.
kamer met tweepersoonsbed,
kamer met 2 eenpersoonsbedden,
extra slaapbank (woonkamer)
In de woonkamer.
lampen,
tuindeuren,
flatscreen tv,
radio,
cd speler,,
verwarming,(indien nodig)
airco,
Een
-

aparte badkamer met:
toilet,
douche,
wastafel, met warm en koud stromend water,
kastje.

Een keukenblok met:
kookplaat,
afwasmachine,
koelkast,
vriezer,
inclusief uitgebreid keukengerei; kommen, pannen, slabak, bestek,
oven,
wasmachine,
droogmachine,
koffiezetapparaat,
waterkoker,
Philips Senseo,
ruim bestek, servies en glaswerk,
kraanwater gelieve niet te drinken,
water kan men in de supermarkt kopen,
hoofdwaterleiding achter het tuinhuisje.

Een overdekt terras met:
uitgebreide tuintafel set,
loungeset,
barbecue,
ligbedden,

Het chalet wordt verhuurd inclusief complete inrichting waaronder het
serviesgoed en de keukeninventaris. Er zijn 4 hoofdkussens en 4 dekbedden
(waarvan 1 tweepersoons). U dient zelf te zorgen voor beddengoed(lakens
onderlakens en kussenslopen), handdoeken en strandbadlakens.
Deze kunnen allemaal eventueel worden gehuurd op bij de receptie.
Huisdieren niet toegestaan.
In de mobilhome mag niet worden gerookt.
De mobilhome is bestemd voor maximaal 5 personen.
Gebruikte etenswaren of drank aanvullen en/of vervangen.
Als er iets kapot gaat, bel dan zo spoedig mogelijk: het gaat dan niet over een
glas of een kopje, maar b.v. de stofzuiger, koelkast, koffiezetapparaat e.d.
We bekijken dan of u tot vervanging overgaat of dat wij het dan aan de
volgende huurders mee kunnen geven.
Eventuele kosten zijn daarbij voor uw rekening
Achter het vakantiepark ligt een wijngaard van Domaine Pampelonne en een
beetje verder kunt u de wijn gemaakt van deze druiven te kopen. Het huisje is
gelegen op een meest gunstige plek van vakantiepark Toison D'or, onder
mediterrane pijnbomen en palmbomen, waar U misschien in de ochtend de
eekhoorns ziet springen van tak naar tak.

Het vakantiepark ligt tussen Ramatuelle (5 km) en St. Tropez (5km). Sinds de
jaren '50 van de modieuze St. Tropez is de ontmoetingsplaats voor de
intellectuele en artistieke Frankrijk. In de jaren '60, Brigitte Bardot van St.
Tropez is een mythe, en nu is het nog steeds de place to be voor iedereen die is
rijk en beroemd is, of dat worden of dat willen worden.

Gasfles leeg

Gas hebt u nodig bij het gebruik van voor het gasstel. Binnen en buiten(zijn
aparte flessen).warm water kunt u ook dmv de waterkoker te gebruiken, dit is
goedkoper i.v.m. geen gasverbruik, n.l. elektriciteit is gratis voor ons.
Achter het huisje staat altijd een (volle) reserve gasfles. Mocht er dan toch
geen gasfles zijn dan kunt U dit bij de receptie melden en dan komt er iemand
langs van het vakantiepark , deze zal een gasfles komen brengen en U een
bonnetje overhandigen dit kunt u later declareren bij ons (maar dit komt
eigenlijk bijna nooit voor dat er geen volle gasfles meer is) als u zegt dat u in de
mobilhome van SIMON plaats nummer………, dan weten ze het meestal wel, ze
komen dan de lege gasfles ophalen en brengen ook een volle mee terug. Bij
inlevering van de fles ontvangt u een bonnetje dit bedrag krijgt u terug van ons.
Wat ook makkelijk is als u de receptie voorbij loopt naar buiten (eigenlijk het
park uit loopt) en gelijk na de receptie rechts daar ziet u in het groot staan
HENDL, daar kunt u ook gasflessen halen en/of laten brengen.
Als u evt een waterpomptang nodig voor heeft ligt die in de bank kist bij het
andere gereedschap.
De gasfles is eenvoudig los te koppelen en te verwisselen. LET OP DAT HET
RUBBEREN RINGETJE ER NIET UITVALT.

De geiser aan-uit

Warm water of heet water dit gaat door middel van een geiser en boiler

Geen elektra meer
Zorg er altijd voor dat u kaarsjes of een zaklamp bij de hand hebt, of via een
app op uw mobile telefoon.
De stroom kan uitvallen door te veel elektra tegelijk te gebruiken. Bijvoorbeeld
bij het gebruik van een föhn, koffiezetapparaat, airco, waterkoker, of
stofzuiger tegelijk.
De stoppenkast van de mobilhome zelf is in de toiletruimte, daar deze knoppen
allemaal naar boven doen.
De stoppenkast van het vakantiepark is, Stoppenkast staat op het pad naast de
mobilhome van de buren, dit ziet u van zelf.

Deze open maken met een muntje en dan de knop indrukken.
Of eventueel de receptie waarschuwen.

Barbecue
Is ten strengste verboden i.v.m. de bosbranden
Er is wel een BBQ aanwezig op gas, na gebruik daar weer schoon terug plaatsen.

Bij vertrek
Wij vragen u alles goed schoon te maken
Het chalet wordt door u netjes en gepoetst aangetroffen en ook zo weer
achtergelaten.
Alle kussens van het buitenmeubilair in het chalet leggen en afsluiten.
Hierbij levert u de chalet veeg schoon op.
Dat wil zeggen dat uw spullen eruit zijn, alles is opgeruimd, het afval is
verwijderd en er geen afwas meer staat en de vloer is aangeveegd.
De ijskast kan aan blijven.
Alle verdere etensresten verwijderen. Eventuele kruiden en of andere
houdbare artikelen mogen natuurlijk blijven staan.
De GEYSER mag aanblijven voor de volgende gasten. Bij twijfel kunt u even
bellen.
De tuin set kan ook buiten blijven staan
Het keukenblok BBQ buiten is altijd snel onderhevig aan stof i.v.m. dat het een
BBQ is, denkt u hieraan!!!!

Belangrijke nummers:
Receptie
04.94.79.83.54
Brandweer
18
Politie
04.94.97.26.25
Dokter
04.94.97. 65.65
Ziekenhuis
04.94.79.47.30
Bij inbraak melden bij de receptie en de politie(gendarmerie)

TIPS * TIPS * TIPS * TIPS * TIPS * TIPS * TIPS * TIPS * TIPS *

Faciliteiten van Toison d’Or
Verder vindt u op het vakantiepark een receptie, informatiebali,een
supermarkt een restaurant, een bar, beach, manohclub, snack, pizza, een
wasserette, kidsland(voor de allerkleinste kinderen), (fitness) spa-centrum.

Nieuwe zwembad 2014 geopend
Kapper, wasserette, fitness centrum , internet en wifi, jeu de boules, een
EHBO-post, tennisbanen betaald, multi sportbaan, tafeltennis,
mountainbikebaan op vakantiepark Kontiki, tiki peps zie www.peps-spirit.fr,
kidsclub, duikschool zie www.europeandiving.com, en allerlei andere
balsporten, er mag ook gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van
vakantiepark Kontiki deze ligt er naast.
Strand gewoon en naaktstrand, beide op loopafstand.
De mobilehome staat op vakantiepark Toison d'Or, in het hart van de Golf van
Saint Tropez en te midden van vele wijnvelden. Via het park heeft u direct
toegang tot het mooie zandstrand van Plage de Pampelonne en de azurblauwe
zee.
In deze paradijselijke omgeving, vlakbij leuke Franse steden als Saint Tropez en
Ramatuelle, bent u verzekerd van een onvergetelijke vakantie!
Op het park is een supermarkt, wasserette, restaurant, bar/restaurant,
snackbar/pizzeria en kapper. U kunt er jeu des boulen, pingpongen en er is een
afgesloten speeltuin voor de kleintjes (gratis).

Tegen betaling zijn er tennisbanen en een Day Health Spa met fitnessclub en
sauna(geen echte sauna zoals in Nederland)
Vanaf Toison d'Or worden diverse excursies georganiseerd, o.a. naar de
bekende weekmarkt in St.Tropez.
In de omgeving van Toison d'Or kunt u de volgende activiteiten vinden:







Paardrijden
Golf
Casino
Midgetgolf
Azur Park (Kermis)
Aqualand (Waterpark)…

Wasserette
Bij de wasserette kunt u de was s’ morgens brengen en s’ avonds weer gereed
ophalen.

Supermarkt op Vakantiepark
De supermarkt op het pleintje. (Zie verder tips boodschappen doen)

Entertainment op Vakantiepark
U zult worden aangetrokken door de vele activiteiten: windsurfen,
diepzeeduiken (met zuurstofflessen) www.europeandiving.com , tennissen,
gymnastiek, circus, aquagym, waterfietsen, kinderclub, jeu d boules,
mountainbike, voetbal, basketbal, wedstrijden enz……….

De omgeving
St Tropez
Saint Tropez ligt bij aan één van de mooiste baaien die Zuid-Frankrijk rijk is.
Het is een schilderachtig dorpje met in de haven mooie jachten en boten; met
imposante oude gevels en gezellige winkelstraatjes.
Langs de haven vindt u dagelijks de schilders met hun specifieke schilderijen.
"Place des Lices" met zijn oude plataan bomen biedt het hele jaar de plek waar
men jeux des boules kan spelen en op de dinsdag - en zaterdagochtend een
zeer gezellige markt kan bezoeken.(dit kan ook evt met de bus van het
vakantiepark, hiervoor moet je wel je eigen aan melden bij de receptie, dit is
een goede optie voor als Uw vrouw met of zonder kinderen, alleen bijvoorbeeld
naar de markt wilt, dit is goed te doen, de bus vertrekt vanaf de receptie.

De citadel van Saint Tropez is ook zeker een bezoekje waard.
Er is ook een groot lunapark, hier zijn ook 2 grote midgetgolfbanen aanwezig
Dit is bij de rotonde van de Geant Casino(grote supermarkt)
Dit park is alleen in de avond geopend
Hiervoor kan men bij de ingang een voordelige kaart kopen voor oa kinderen en
volwassenen

WAARSCHUWING! Parkeer uw auto op de hiervoor bestemde parkeerplaatsen,
want anders houdt u aan de vakantie een minder leuk souvenir(tje) over.
(Ze slepen Uw auto weg waar u bij staat!)
Let op: Dat sinds 1 januari heeft Frankrijk een verdrag met de Europese unie
betreffende de bekeuringen voor het te hard auto rijden op de wegen, dus let
op U krijgt ze nu thuis opgestuurd als U te hard op de tolwegen oa.

Port Grimaud wordt ook wel het kleine Venetië van Frankrijk genoemd, heeft
een haven met grachten en ligt op nog geen 10 km afstand van het
vakantiepark, hier kan men zelf ook varen redelijk goedkoop bij de entree van
het dorpje(rechts bij het bruggetje), Bij de rotonde van het Geant Casino staat
het al aangegeven.

George du Verdon wordt vergeleken met de "Grand Canyon"van Amerika. Het is
een zeer indrukwekkend natuurgebied, welke u beslist niet mag missen.

Gassin
Dit dorp ligt in het midden van het St.-Tropez schiereiland. Het is
gelegen op een grote heuvel (201m hoogte) en ligt op slechts vier
kilometer afstand van de zee. Het dorp heeft door de eeuwen heen haar
kromme straatjes en oude huizen behouden. De locatie van dit dorp is echt
uniek. Je ziet vanuit het dorp de wijngaarden, de bossen en de Golf van St.Tropez. Aan de kust is Port Gassin, deze haven is flink aan het uitbreiden en
begint steeds meer te lijken op de havens van Port Grimaud en Cogolin.
Omgeving Presquile (schiereiland) de St Tropez
Wie zich even uit het turbulente leven aan de kust wil terugtrekken, kan op het
schiereiland Presqu'île de St.-Tropez een tweetal dorpjes vinden die sinds
eeuwen onveranderd lijken. Boven op een 201 meter hoge heuvel ligt Gassin, in
het verleden een uitkijkpost van waaraf de hele Golfe de St.-Tropez in de gaten
gehouden kon worden. Dat was ten tijde van de voortdurende Moorse invallen
geen overbodige luxe. Het dorp is bereikbaar via enkele smalle, steile, maar
mooi gelegen weggetjes vanaf de omringende doorgaande wegen. De huizen
lijken op elkaar gestapeld, omdat in het verleden steeds meer woningen binnen
de muren gebouwd moesten worden. De straatjes met poortjes, arcaden en
trappen maken van Gassin een schilderachtig geheel.

Ramatuelle (2000 inwoners) is net zo'n oud Provençaals dorpje. De heuvel
waarop het gebouwd is, is bedekt met wijngaarden. De buitenste rij huizen
vormt als het ware de ommuring, die wordt onderbroken door de poort der
Saracenen. Het verhaal gaat dat bevolking deze piraten bij één van hun invallen
verdreef door ze met bijenkorven te bestoken. Het kerkje heeft een mooi
portaal uit 1620 van een zeldzame, groengevlekte steensoort (serpentijn, ook
wel groen marmer genoemd).
Het schiereiland heeft diverse mooie uitzichtpunten: vanuit Gassin en
Ramatuelle en de daartussen gelegen ruines van de Moulins de Paillas, vanaf de
rotskapen St.-Tropez, Camarat en Lardier, de Col de Collebasse, de Colline de
Bestagne (alleen te voet bereikbaar) en de kapel Ste-Anne, beide even buiten
St-Tropez. Het plaatsje Cogolin (8000 inwoners) is een levendig handelscentrum
met een bevolking van landbouwers en ambachtslieden. Vooral de weefkunst
staat hier op een hoog peil (tapis en tissus; een weverij kan op werkdagen
worden bezocht). Ook worden hier pijpen van heidewortels vervaardigd. In de
vallei verzamelt men het kaarsrechte riet, waarvan hengels en netjes voor
blaasinstrumenten worden gemaakt. De landbouw is vooral gericht op wijn. Als
traditioneel Provençaals plaatsje kent ook Cogolin karakteristieke nauwe
straatjes en poortjes. Er staat een kerkje uit de 14de eeuw.
Cogolin Dit dorpje is gelegen aan de rand van het Massif des Maures en kijkt uit
over de Golf van St.-Tropez. Dit dorpje trekt het gehele jaar door vele
bezoekers aan. In het dorpje kunt u nog steeds een oude windmolen
bezichtigen. Daarnaast vindt u er ook een 14de-eeuwse klokkentoren. Maar dit
dorpje is ook verbonden met zee. Op slechts vier kilometer van het dorp
bevindt zich de jachthaven van Cogolin. Hier kunnen meer dan 1500 jachten
afmeren. De jachthaven is van alle gemakken voorzien. Zo zijn er vele winkels
waar men proviand kan inslaan en vele cafés en restaurants waar men de dorst
kan lessen.
Cogolin is een geschikt uitgangspunt voor (wandel)tochten door het Massif des
Maures. Een autotocht van circa 70 kilometer voert door het dal van Môle
richting Bormes-les-Mimosas, waar je een mooie maar smalle weg naar
Collobrières kunt nemen. De weg door het Forêt des Maures brengt u terug in
de vallei bij Grimaud.

Markten in
Maandag
Dinsdag
Woensdag

de omgeving
Les Issambres
Saint Tropez
Gogolin, tevens dan ook een brocante(rommelmarkt) aan het begin
Van het dorp (rechts) gelijk bij de rotende.
Donderdag Port Grimaud / Ramatuelle
Vrijdag
Saint Maxime
Zaterdag
Saint Tropez
Zondag
Ramatuelle / La Croix Valmere

Op zondag ochtend een leuke rommelmarkt bij Grimaud route richting Geant
Casino dan rechtdoor richting volgende rotonde dan rechts richting Grimaud
eind van deze weg links af Grimaud volgen volgende splitsing rechtsaf, richting
St Maxime, dan in de bossen aan de linkerzijde na ongeveer 500 meter (staan
veel auto, s) dit heet le Jas de St Robert.Tip,ga er niet heen met erg veel wind
ivm de stof daar.
Boodschappen doen
Wat wij meestal doen om gemakkelijk aan boodschappen te komen de eerste
dagen of de gehele vakantie, wij komen vanaf de snelweg afslag>>> Le Muy dan
rij je een tijdje door de bergen, dan aan gekomen bij de eerste rotonde heb je
links het waterpark Aqualand en rechts enkele winkels, dan na de 3e
rotonde(totaal vanaf de bergen),na 300 meter dan zie je aan de rechterzijde de
winkel en het bord van de LIDL, daar kan men goedkoop alvast de eerste verse
groentes en vlees halen, dan is het nog ongeveer 20 minuten naar het
vakantiepark toe.
Het is aan te raden om niet alle boodschappen op het vakantiepark te doen(erg
duur)
Bij aankomst bent u bij de rotonde ( naar Saint Tropez)van het "Geant Casino"
(soort Albert Heyn)een Luna park voorbij gereden. Deze supermarkt biedt
behalve een lagere prijs ook vele andere leuke shops.
De Geant Casino is geopend van 9.00 uur tot 21.00 uur.

Een ander alternatief is DIA (ED) vóór het gezellige plaatsje Gogolin. Bij
dezelfde rotonde staat Gogolin al aangegeven. Bij de tweede rotonde rechtdoor
(nog geen kilometer verder) slaat u meteen het ventweggetje in en u staat voor
ED (een soort ALDI), waar ze overigens en vers fruit en groenten verkopen. Ook
andere gewone levensmiddelen zijn hier goed(koop).Hier op die ventweg zijn
nog meerdere winkels die evt de moeite waard kunnen wezen zoals Maison de
Monde(is een mooie decoratiewinkel)Morgan(is een kledingboetiek naast Maison
de Monde)Weldom(is een soort decoratie en een soort bouwmarkt ineen)Gifi(is
wat verder door rijden na de Peugeot garage ,is een soort goedkope blokker).

Als u niet zover wilt rijden is er richting Ramatuelle (nog geen 3 km) een SPARsupermarkt,ook op zondagmorgen open, waar een uitgebreid assortiment van
goed vlees ,verse groenten kunt kopen . De SPAR is te bereiken: het
vakantiepark uitrijden en linksaf richting Ramatuelle tot de afslag links ‘Le
Camerat’ / ‘Bon Terrasse’, daar in rijden en op de eerste kruising (voor de brug)
rechts af en dan over dat kleine bruggetje (aanhouden)richting de SPAR.
Een wijntje
Bij verschillende Chateau’s in de omgeving kan men in vaatjes en/of flessen
lekkere wijn kopen.
Chateau de Pampelonne ligt voor ons Vakantiepark Toison d'or.
Chateau de Ramatuelle ligt ongeveer 4 km van Vakantiepark KonTiki en Toison
d’Or richting Ramatuelle. U blijft de weg volgen i.p.v. rechts af te slaan bij de
drie splitsing naar Ramatuelle. Deze wijnboer ligt een paar honderd meter
links.
Bij de rotonde van het "Geant Casino", richting Gogolin, ligt meteen links achter
de rotonde ook een Chateau.de naam is le petit village zeker de moeite waard,
vlakbij de kermis(lunapark)het valt door de decoratie met dunne houten
planken gemaakt aan de buitenkant tegen over de paintball en de crossbaan
met buggy’s.
Tuincentrum
Ligt vlakbij de rotonde van de Geant Casino en het lunapark, richting Ste
Maxime dan aan de linkerzijde vrij kort na de grote rotonde zie je het aan de
linkerzijde, na de Renault garage.
Vanaf het vakantiepark worden verschillende aantrekkelijke excursies geregeld
naar bezienswaardigheden in de omgeving, zoals de George du Verdon, Nice,
Monaco, Monte-Carlo, Port Grimaud de markt in Saint Tropez (op dinsdag en
zaterdag) etc.

Suggesties, klachten of gewoon iets nieuws te melden?
Hebt u suggesties of wensen ten aanzien van het volgend jaar laat het ons
weten. Wij willen het u maar ook de andere huurders het ieder jaar weer
aangenaam maken. Uw ideeën zijn hier een welkome bijdrage .

Bij vertrek de mobilhome en buiten netjes en schoon achter laten,
deuren en ramen goed afsluiten, de deur van de mobilhome gaat als
volgt op slot deur dicht duwen en dan eerst de klepje naar boven
doen, dan klepje weer naar beneden doen en men hoort dan een
klik en dan vervolgens met de sleutel op slot doen.

DE SLEUTEL NA EINDE VAKANTIE: weer terug in de
masterlock kastje doe en de code verdraaien.
Wij wensen u een fijne en zonnige vakantie toe,
… als god in Frankrijk!

VRIENDELIJKE GROET
SIMON LEEMANS
TEL 00-31-(0)651076655

Wij verhuren diverse luxe tot zeer luxe mobilhomes
op vakantiepark Toison d’Or ook voor volgend jaar
WWW.MOBILHOME-SAINT-TROPEZ.COM

