Spędź wakacje nad wybrzeżem Adriatyku
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Wioski kempingowe Camping&Natura położone są we włoskim regionie Emilia-Romagna, a
dokładniej nad północno-wschodnim włoskim wybrzeżem Romanii. Ich doskonała
lokalizacja nieopodal obszarów przyrodniczych, takich jak Delta Park, i słynnych miast
sztuki, od Rawenny aż do kurortu morskiego Cervia, Cesenatico i Riccione, przyciąga wielu
turystów. Jest to znakomite miejsce na krótki weekendowy odpoczynek albo wakacje z
rodziną. Sprawdź, co czeka na ciebie w kempingach na wybrzeżu Romagna!

Wakacje nad samym Adriatykiem
Wioski kempingowe Camping&Natura położone są bezpośrednio nad morzem, nie dalej niż 200 m od

Adriatyku. Wzdłuż całego wybrzeża rozciągają się szerokie, piaszczyste plaże. Do
najpopularniejszych należą Cesenatico, Cervia, Milano Marittima, Riccione, systematycznie
nagradzane „Błękitną Flagą”, co oznacza, że spełniają założenia dyrektywy Rady Europejskiej
dotyczącej jakości wody w kąpieliskach.

Kempingi najwyższej jakości
Jeśli marzysz o odpoczynku w komfortowych warunkach, a ponadto w bliskim kontakcie z naturą,
koniecznie odwiedź wioski Camping&Natura. Urokliwe położenie i wysoki standard miejsc
noclegowych to niewątpliwe walory tych miejsc. Czekają na ciebie mobilne domki, stanowiska
namiotowe, a także przyczepy kempingowe, ulokowane wśród pięknych sosnowych drzew, na
trawiastym podłożu. Ich doskonała lokalizacja i umiejscowienie w zacienionych miejscach sprawiają,
że nawet wysokie upały nie stanowią problemu.

Mobilne domki i bungalowy
Trzy pomieszczenia, w skład których wchodzą:
2 sypialnie,
pokój dzienny z rozkładaną sofą,
aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem,
łazienka z prysznicem,
weranda na zewnątrz.

Namioty typu lodge
W Camping&Natura Village znajdują się również luksusowe i nowoczesne wersje namiotów typu
lodge. Ten rodzaj wypoczynku, rozwijany od kilku lat i cieszący się ogromną popularnością,
nazywany jest glampingiem. Lodge wyposażone są w nowoczesne łazienki i aneksy kuchenne.
Turyści mogą skorzystać z namiotu głównego, dysponującego podwójnym łóżkiem, łazienką z
prysznicem, umywalką i WC. W oddzielonej przestrzeni dziennej znajduje się stół z krzesłami i w
pełni wyposażony aneks kuchenny. Do tego typu namiotu przynależy również taras, na którym można
zjeść pyszne włoskie śniadanie bądź też odpocząć wieczorem pod gwieździstym niebem.

Szeroka gama udogodnień
Przyjezdni mogą o każdej porze dnia korzystać z Wi-Fi, basenów, sauny, prywatnych plaży, kortów
tenisowych oraz wypożyczalni rowerowych. W obrębie kempingów znajdują się także sklepy,
restauracje i bary, w których znajdziesz mnóstwo włoskich przysmaków. Z pewnością zasmakujesz
się tam w smaku pysznej kawy, przygotowywanej przez lokalnych baristów. Ponadto każdego dnia
turyści mają do dyspozycji bogaty program zajęć rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych.
Wieczorami odbywają się pokazy kabaretowe, musicale, tańce oraz gry i zabawy na basenie i plaży.

Riwiera parków
W niewielkiej odległości od kempingów znajduje się 11 parków rozrywki, z których mogą skorzystać
turyści w każdym wieku. Do ich dyspozycji jest położony wśród drzew park linowy Mirabilandia czy
największy w Europie park wodny Aquafan, w ciągu dnia oblegany przez rodziny z dziećmi,
wieczorami zamieniający się w miejscem zabaw i tańców. Znajdują się tam również Acquario di
Cattolica, Oltremare i Fiabilandia i Italia in Miniatura. Bilety do parków nabyć można w każdej
wiosce kempingowej.

Specjalna oferta wakacyjna dla polskich turystów!
Dostępna w wielu kempingach Camping&Natura, dla maksymalnie dwóch osób:
parcela dla dwóch osób, kamper lub przyczepa samochodowa z dostępem do prądu,
stawka: 20 euro za noc,
czas: od Wielkanocy do 30 czerwca 2019 r. i od 2 września 2019 r. do zamknięcia kempingów.
www.campingenatura.it
blog.travelemiliaromagna.com
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