


Prairies de la Mer, een oase in het hart van de baai 
van Saint-Tropez, maakt van iedere vakantie een 
unieke belevenis.
Ongeacht de duur van uw vakantie, en of u nu 
alleen reist, romantisch met zijn tweetjes of met 
het hele gezin: in deze oase van rust met zijn 
exotische vegetatie kunt u volop genieten van de 
zee, de goudgele zandstranden, de zachte lucht uit 
het zuiden en het Mediterrane licht.
Aan u de keuze: er lekker op uittrekken, wandelen 
en hardlopen, zwemmen, duiken, zonnebaden, 
flaneren of wat u maar wilt.
Op Prairies de la Mer kunt u heerlijk uitrusten en 
ontspannen. Sfeervolle vakantiehuisjes tussen 
weelderige groen en volop amusement: de ideale 
omgeving om op uw eigen manier en in uw eigen 
tempo vakantie te vieren. 
Op Prairies de la Mer worden uw dromen 
werkelijkheid: de Middellandse Zee op een paar 
meter afstand. Blote voeten in het zand. En een 
oneindig blauwe lucht.



Roka Lodges zijn onze nieuwe, chique en eigentijdse 
vakantieverblijven, speciaal ontworpen voor Prairies 
de la Mer. Hout (massief eiken en tropische 
houtsoorten) en Corian vormen de basis voor het 
ontwerp van deze “Robinson Crusoe-hutten”, die 
het tropisch-eilandgevoel goed weten te combineren 
met Europees comfort. 
Ver van het stadsgedruis brengen de Roka Lodges je 
in exotische sferen, een andere omgeving waar je 
nieuwe ervaringen op kunt doen. “Côté plage”, 
strand en zee voor de deur; “Côté sud”, iedere 
ochtend de zon zien opkomen boven de baai van 
Saint-Tropez. De charme van een schiereiland, ver 
van het rumoer van de stad.
Vakantie aan de Middellandse Zee met een exotisch 
tintje. 
Een aanlokkelijke mix van avontuur en ontspanning.
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De Faré-dorpjes van Prairies de la Mer roepen de 
sfeer op van de typische bouwstijl van de afgelegen 
eilanden van Frans-Polynesië. Alle Faré-chalets 
liggen vlakbij het strand aan een lagune met zacht 
kabbelend water of aan een boomrijke tuin, 
geïnspireerd op de kustlandschappen van Tahiti. 
In de buurt van het waterrijke dorp Port-Grimaud 
hebben de vakantieverblijven vrij uitzicht over het 
resort.
“Côté plage”, schitterende vergezichten over de 
heuvels en de baai van Saint-Tropez; op de tweede rij 
“Côté mer”, een tropische sfeer met een verkoelend 
zeebriesje; “Côté jardin”, een oase van rust tussen 
het groen. Een verblijf aan de Côte d'Azur is een 
welkome onderbreking van het leven van alledag. 
Ouderwets genieten van het buitenleven.
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Deze vakantiewoningen zijn vernoemd naar een 
eilandengroep in de Stille Oceaan voor de kust van 
Chili. De Chiloés hebben een rieten dak, en bieden 
een open leefruimte waar het heerlijk toeven is. 
Prairies de la Mer biedt de Chiloé in drie 
verschillende groottes. Ze staan “met de voeten in 
het zand”, wat zorgt voor een ongedwongen sfeer. 
Het schaduwrijke terras is de ideale plek om gezellig 
samen aan tafel te gaan. Boven uw hoofd wuiven de 
palmen.  
Overal is volop gelegenheid om je te vermaken, 
lekker bij te komen, te lachen, dansen, eten, een 
verfrissend drankje te drinken en nog veel meer. 
Zwoele zomeravonden en spetterende dagen en 
nachten onder de sterren.
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Vakantiepark Prairies de la Mer is de ideale 
vakantiebestemming voor lekkerbekken en 
smulpapen. Of u nu alle tijd hebt of snel weer terug 
het water op of in wilt, alle horecagelegenheden 
(strandrestaurant Le Sun, strandrestaurant / 
strandclub Manava Plage, snackbar Pic Nic, en 
strandrestaurant/snackbar Les Pieds dans l’eau) 
hebben smakelijke gerechten op het menu. 
Neem overdag de tijd voor een wandelingetje door 
het vakantiepark langs de boetiekjes, 
tijdschriftenkiosk, souvenirwinkel, supermarkten, 
bakker, etc.
's avonds is het tijd om uit te gaan. Prairies de la Mer 
biedt voor elk wat wils: Le Canopy sky bar, Long Bar, 
Entourage Club) met shows, theatervoorstellingen en 
live concerten.
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Tijdens uw verblijf staat het receptieteam 24 uur per 
dag voor u klaar. Neem vóór aankomst op Prairies de 
la Mer contact op met de Conciergerie om alvast een 
aantal extra diensten waarvan u gebruik wilt maken 
te reserveren: op deze manier helpen wij u een 
handje bij het organiseren van uw vakantie. 
Alle diensten en activiteiten die u nodig hebt, vindt u 
ter plekke of in de onmiddellijke nabijheid. Prairies de 
la Mer organiseert het hele seizoen door een breed 
scala aan sportactiviteiten, excursies, speciale 
avonden en shows. 
Voor kinderen zijn de Kid's Club of Teen Club de 
ideale plek om samen leuke dingen te doen, onder 
begeleiding van onze gediplomeerde 
animatiemedewerkers.
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Het licht, gefilterd door de wandpanelen en glazen 
koepel in het dak, is slechts een van de dingen die een 
bezoek aan welnesscentrum Spa by Sarôme zo’n 
bijzondere ervaring maakt: een heerlijke plek om je 
hoofd leeg te maken, je lichaam te ontspannen en te 
genieten van het moment.
De Spa by Sarôme van Prairies de Mer, verscholen 
tussen weelderig groen, ligt direct aan zee en bestaat 
uit een wellnessruimte, een massageruimte en een 
schoonheidssalon. Deze wereld van ontspanning en 
bezinning biedt een heel scala aan professionele 
behandelingen om u te verwennen, van een 
kalmerende en reinigende huidverzorging tot een 
ontspannende massage. Het ultieme doel is dat u 
zich daarna als herboren voelt.
Sluit uw ogen en relax! 
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In de Villa Roka heeft u hetzelfde comfort als in de 
Roka Lodge, en profiteert u daarnaast van een paar 
extraatjes: meer ruimte rond twee aangrenzende 
vakantiehuisjes, een groot terras, een afgeschermde 
buitenruimte en een eigen zwembad waar u op elk 
moment van de dag en nacht een verfrissende duik 
kunt nemen.
De Roka Lodges van Prairies de la Mer zijn gebouwd 
van natuurlijke materialen. Je kijkt vanuit de 
woonkamer uit op de tuinen, waardoor het lijkt alsof 
je midden in de natuur zit. Na het zonnebaden is het 
tijd voor een siësta. Daarna heeft u weer energie om 
met vrienden af te spreken voor een partijtje 
beachvolleybal of een aquafitness-sessie.
Genieten van het goede leven!
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