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Tussen zee en  wijngaarden ;  ontdek  
KON TIKI,  een Resort & Spa, op 4 km. 
van Saint Tropez die u welkom heet in 
z’n welbekende Tiki Hutten, direkt 
gelegen op het beroemde witte 
zandstrand van  Pampelonne.

KON TIKI is uitermate geschikt om u 
een onvergetelijke vakantie te bieden 
met z’n tweeën , met de familie of 
samen met vrienden in een 
paradijselijk decor, waar u zich in 
andere oorden waant. Kon Tiki biedt u 
meerdere faciliteiten en 
voorzieningen. 

In het hoogseizoen heerst er een 
bruisende sfeer in de Golf van    
St-Tropez: van Tahiti strand tot Nikki 
Beach en niet te vergeten Le Club 55 
en Kon Tiki...
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‘Luxe cocons’ direct aan het strand gelegen of met uitzicht op de wijnvelden,                       
de Tiki Lounges hebben een bevoorrechte positie in Kon Tiki. U beschikt over een privé 
terras met verwarmd zwembad of Whirlpool, comfortabele en ultra chique bedden, 
moderne leefruimtes met oog voor luxe details van hoge kwaliteit.

Uw Tiki Lounge beschikt over : 
- Een keuken met vaatwasser, combi-magnetron, Nespresso. 
- Hotel service* - Gecentraliseerde airconditioning
- 2 Televisies  - Wi-Fi verbinding (voor 1 apparaat tegelijk)  
- Welkomsset van " Sarômes Cosmetics" - Luxe matrassen  
- 2 Gratis matrassen op ons privéstrand de Tiki Club (alleen voor de Tiki Lounge GARDEN)

*Dagelijkse schoonmaak, opgemaakte bedden en schone handdoeken.

‘Luxe cocons’ direct aan het strand of met uitzicht op de wijnvelden; de Tiki Lounges 
hebben een bevoorrechte positie in Kon Tiki. U beschikt over een privé terras met 
verwarmd zwembad of Whirlpool, comfortabele en ultra chique bedden, een moderne 
living met een inrichting van hoge kwaliteit eveneens als een dagelijkse hotelservice.

Uw Tiki Lounge beschikt over : 
- Een keuken met vaatwasser, combi-magnetron, Nespresso. 
- Hotel service* - Gecentraliseerde airconditioning
- 2 Televisies  - Wi-Fi verbinding (voor 1 apparaat tegelijk)  
- Welkomset van " Sarômes Cosmetics" - Luxe matrassen  
- 2 Gratis matrassen op ons privéstrand de Tiki Club (alleen voor de Tiki Lounge GARDEN)

*Dagelijkse schoonmaak, opgemaakte bedden en schone handdoeken.



GARDEN 1 SLAAPKAMER

2 VOLWASSENEN & 2 KINDEREN

De Tiki Lounge Garden is een oase van rust 
en groen. Het interieur heeft een gezellige 
sfeer, door een harmonieus geheel van 
hout en hedendaagse materialen. 

Whirlpool, hotelservice, wijnklimaatkast & wifi.

2 VOLWASSENEN & 2 KINDEREN

De Tiki Lounge Garden zijn geïnspireerd 
door het thema drijfhout; elementen uit het 
verleden worden gecombineerd met 
hedendaagse stijl. De badkamer bevindt 
zich op uw terras. In het zwembad of het 
zwemspa, met uitzicht op de wijngaarden, 
voelt u zich één met de Provence... 

Zwembad of zwemspa, hotelservice,
wijnklimaatkast & wifi.

GARDEN - ZWEMBAD
2 SLAAPKAMERS

GARDEN - ZWEMSPA
2 SLAAPKAMERS

OF

BEACH 1 SLAAPKAMER

2 VOLWASSENEN 

Perfect voor een koppel, de Tiki Lounge 
Beach is een suite die beschikt over een 
ruime badkamer met pure lijnen voor een 
harmonieus geheel van luxe en comfort. In 
een mix van natuurlijke chique en vintage, 
staat deze Tiki Lounge met whirlpool op de 
eerste rij aan het strand met direct uitzicht 
op de Middellandse zee.

BEACH 3 SLAAPKAMERS

4 VOLWASSENEN 2 KINDEREN 

De woonkamer van de Tiki Lounge Beach 
komt uit op een groot terras waar u vanaf 
het zwembad een prachtig uitzicht heeft op 
de zee. De master bedroom doet hier niet 
aan onder; ook deze biedt u het plezier van 
een zonsopgang aan zee. 

Zwembad, hotelservice, wijnklimaatkast & wifi.
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Whirlpool, hotelservice, wijnklimaatkast & wifi.



De Tiki Hutten liggen  in een idyllische en exotische omgeving en u heeft 
de keuze uit een  1, 2 of 3 slaapkamer versie, met woonkamer, keuken en 
badkamer, voor 4 of 6 personen.                   
Beleef een unieke ervaring, op het strand van Pampelonne en ontdek 
zonder langer te wachten de beroemde TIKI HUTTE !

Uw Tiki Hutte beschikt over :
- Een ingerichte keuken met oven of afwasmachine (naar gelang model), magnetron, koffiezetappa-
raat, brood-rooster, waterkoker, enz.
- Airconditioning
- Satelliet televisie 
- Kluisje
- Lakens & handdoeken
- Overdekt houten terras met tuinmeubelen
- Schoonmaak op de dag van vertrek.



U vindt onze Tiki Hutte direct aan het 
strand, met zeezicht en voorzien van alle 
luxe en confort. Geniet optimaal van uw 
vakantie!

Gecentraliseerde airco, Nespresso & 
vaatwasser.

1 SLAAPKAMER
2 VOLWASSENEN & 2 KINDEREN

2 SLAAPKAMERS
2 VOLWASSENEN & 4 KINDEREN

STANDARD ZEEZICHTPREMIUM ZEEZICHT
De Tiki Hutte Premium ligt direct aan 
het strand en ‘verhuld’ een ultra 
chique plek, modern en functioneel. 
U bent er even helemaal uit in 
exotische sferen...

Gecentraliseerde airco, Nespresso & 
vaatwasser.
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2 SLAAPKAMERS
2 VOLWASSENEN & 4 KINDEREN



2 SLAAPKAMERS
2 VOLWASSENEN & 4 KINDEREN

1 SLAAPKAMER
2 VOLWASSENEN & 2 KINDEREN

TIKI HUTTE
DE VOETEN IN HET ZAND
Deze Tiki Hutte ligt op de  tweede 
strandrij - met de voeten in het  zand . 
Het comfort en de geraffineerde  
inrichting van de hutte, staan garant 
voor een onvergetelijke vakantie.

Gecentraliseerde airco, Senséo & 
vaatwasser.

De Garden Tiki Hutte Premium is omringd door 
weelderig groen; u waant zich ver weg op een 
tropisch eiland! Wit zand, palmbomen...

TIKI FAMILY
De Tiki Family beschikt over een ruim terras en 
is omringd door een exotische begroeing. Alles 
voor een heerlijk vakantie gevoel...

Midden in de natuur, daar waar de tropische 
tuin en al z'n kleuren u aan andere oorden 
doen denken... dat is wat de Garden Tiki Hutte 
u biedt!

3 SLAAPKAMERS
2 VOLWASSENEN & 4 KINDEREN

1 SLAAPKAMER
2 VOLWASSENEN & 2 KINDEREN

2 SLAAPKAMERS
2 VOLWASSENEN & 4 KINDEREN

1 SLAAPKAMER
2 VOLWASSENEN & 2 KINDEREN

2 SLAAPKAMERS
2 VOLWASSENEN& 4 KINDEREN

Airco, filter koffiezetapparaat & vaatwasser.

Airco in de woonkamer, filter koffiezetapparaat & 
vaatwasser.

Airco in de grote slaapkamer, filter koffiezetapparaat 
& oven of vaatwasser naar gelang model.
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GARDEN
TIKI HUTTE

PREMIUM

STANDARD

GARDEN
TIKI HUTTE





Kon Tiki heet u van harte welkom in zijn 400m2 grote welness centrum. voor een unieke 
ervaring gewijdt aan ontspanning en genot. 
Ervaar de sensatie van weldadige kalmte, en geniet van het moment om weer nieuwe 
energie op te doen op het strand van Pampelonne.

Maak kennis met de exclusieve 
professionele huidverzorging van 
SARÔME.
Deze natuurcosmeticalijn voert       
u mee op een reis door het         
Middellandse Zeegebied.

www.sarome-cosmetiques.fr
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Op Kon Tiki vindt u diverse restaurants, bars en winkels.  Alles wat u nodig heeft op 
loopafstand en een auto heeft u dus niet nodig!

BOUTIQUES

Bespaar tijd en reserveer uw ontbijt in ons strandrestaurant de Tiki Club.
Indien u vooraf boekt, profiteert u van een voordeelprijs !
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Tiki Beach & Tiki Club : Restaurants & privé stranden - Tiki Thaï * : 
Aziatisch restaurant - Tiki Pizza : Afhaalservice - Tiki Oasis
*alleen geopend in het hoogseizoen

Spa- Schoonheidsspecialiste - Kapsalon - Supermarkt - Kranten 
en tijdschriften - Wasserette - Car wash - Services Azur(verhuur diverse 
artikelen en taxi service) - Boutik Kon Tiki - Kinderkermis. 



TIKI  OASIS



WATERSPORT
Tiki Pep’s 
Verhuur en georganiseerde tochten van 
fietsen, zeekayakken; via Tiki Pep’s is het 
allemaal mogelijk. Ontdek schitterende 
uitzichten in de omgeving van de Golf van St 
Tropez! 

Duikschool
Onze duikschool de: ‘European Diving School’ 
bevindt zich naast de Tiki Beach. Ontdek de 
mooiste riffen en spectaculairste 
scheepswrakken van de Golf van Saint Tropez. 
U heeft ook de mogelijkheid om een 
duikdiploma te behalen.

GROEPEN &
SEMINARS

Seminar organiseren? Ga voor originaliteit: een 
uniek evenement dat past bij het imago van uw 
bedrijf! Man&Coz bedenkt en organiseert 
seminars, incentives, teambuldingsessies, 
bruiloftsfeesten, jubilea, etc.

www.manandcoz.fr

SERVICES
RECEPTIE
Ons receptieteam staat gedurende uw gehele verblijf voor u klaar om alles naar wens te laten verlopen.

CONCIERGERIE
Kies voor service op maat: vervoer van/naar luchthaven en./of station, reserveringen voor restaurants, 
golf, etc.
Kom bij ons langs voor ons complete dienstenpakket, advies en tips!

SPORT
Tijdens de vakantie heeft u eindelijk de tijd om lekker te sporten! Wij bieden u daarom meerdere activiteiten aan 
zoals: een bikepark, multisport,outdoor fitness, etc. Eveneens als een kompleet sportprogramma met toernooien,  
wandelingen, mountainbike tochten... Elke ochtend nodigt onze sportanimator u uit op het strand voor gym- en 
aquagym sessies*. 

KINDEREN & TEENAGERS
Baby Land 
Onder het toeziend oog van de ouders kunnen de allerkleinsten (1 t/m 5 jaar) onbezorgd spelen in ons Baby Land. 
In deze ruimte voorzien van airco liggen speelgoed, knutselartikelen, knuffeldieren en nog veel meer voor hen klaar. 
Buiten vindt u ons opblaasbare springkasteel  èn de waterspeeltuin waar voluit gespetterd kan worden.

Kids club
Voor uw kinderen van 6 t/m 12 jaar is er de Kid’s Club. Onder begeleiding van onze gediplomeerde leid(st)ers  
worden er tijdens de week  allerlei activiteiten voorgesteld naar gelang leeftijd. Op het programma staat o.a. knutse-
len, schilderen, voorstellingen en nog veel meer. Alleen in juli en augustus

Tiener club
Voor de tieners van 13 t/m 17 jaar staan er diverse ‘à la carte’ activiteiten op het programma. 
Begeleid door een dynamisch en gediplomeerd animatie team. Alleen in juli en augustus.

*alleen in het hoogseizoen

ACTIVITEITEN



ZO VINDT
U ONS
GPS
KON TIKI - Riviera Villages 
4363 Route des plages 
83350 Ramatuelle - FRANKRIJK
43°N13’56’’ - 6°E39’44’’

Met de auto:
• Snelweg A8 Afslag n° 36 “LE MUY”
- Volg Saint Maxime en vervolgens St Tropez
- Aangekomen bij de rotonde “La Foux”, 
winkelcentrum Géant Casino:
- Volg Saint Tropez
- Bij de ingang van Saint Tropez: rechts 
afslaan bij de stoplichten, richting Les Plages.
- Na ongeveer 5 km vindt u de ingang 
van Kon Tiki aan uw linkerhand.

• Snelweg A8 Afslag “LE LUC” 
- Volg La Garde Freinet – Grimaud - St-Tropez
- Aangekomen bij de rotonde “La Foux”, 
winkelcentrum Géant Casino:
- Volg Ramatuelle
- Bij de ingang van Ramatuelle: 
- Eerste volg rotonde “Les Plages”
- Tweede rotonde: volg 
 St Tropez – Pampelonne - D93
- Na ongeveer 4 km vindt u de ingang 
van Kon Tiki aan uw rechterhand.

Per trein
Station St Raphaël (42km) 
Station Les Arcs/Draguignan (45km) 
Station Toulon (72km) 

Per vliegtuig
Luchthaven Nice (110km) 
Luchthaven Hyères/Toulon (55km) 
Luchthaven Marseille (160km)
 
Luchthaven transfer mogelijk
Neem contact met ons op via: 
conciergerie-kontiki@riviera-villages.com





4363 Route des plages
83350 Ramatuelle - FRANKRIJK

+33(0)4 94 55 96 96
kontiki@riviera-villages.com

www.riviera-villages.com
www.tiki-hutte.com


