Park 45 Camping&Resort
Sopot 81-731, Bitwy pod Płowcami 73-79
tel. +48 690 273 810
www.park45.pl
GPS: 54°25'49''N,18°35'18''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Camping całoroczny,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem, w pobliżu miasta,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Internet, Pralka, Restauracja (na miejscu lub w pobliżu), Mobilhome'y i bungalowy do
wynajęcia, Umywalnie,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Możliwości żeglowania & windsurfingu, Wypożyczalnia
rowerów, Rowery wodne, Kąpielisko dla dzieci, Duży plac zabaw, Łowisko ryb,

OPIS

Bezpieczny wypoczynek 45 sekund od plaży
Ośrodek Park 45
Park 45
Nasz kemping oraz domki całoroczne powstały w Sopocie, aby zaoferować naszym Gościom
spędzanie czasu wśród pięknej natury, bezpośrednio nad morzem, a zarazem blisko centrum kurortu
sopockiego.
Naszym Gościom oferujemy częściowo zalesiony obszar o powierzchni 3,2 ha, położony nad samym

morzem, na którym zorganizowany jest naturalny zielony teren z wyznaczonymi miejscami dla
kamperów, przyczep kempingowych oraz namiotów.
Lokalizacja
Najmocniejszą stroną naszego sopockiego ośrodka jest jego lokalizacja!
Bezpośrednie sąsiedztwo plaży to gwarancja wspaniałych widoków morza, sopockiego mola i Zatoki
Gdańskiej, przy odgłosie szumu fal, powiewie najczystszego, świeżego i przepełnionego jodem
powietrza.
Restauracja
Aby zapewnić naszym Gościom najwyższy komfort usług i wypoczynku, w sezonie 2018, otworzyliśmy
dla Państwa komfortową restaurację dla 100 osób, serwującą świeże i zdrowe dania. Dodatkowo
zapraszamy Państwa na 300m2 taras, z którego można podziwiać widok na morze.

ośrodek Park 45 oferuje
Stanowiska dla kamperów i przyczep kempingowych
Na obszarze o powierzchni 3,2 ha znajdują się stanowiska postojowe dla kamperów i przyczep
kempingowych różnych rozmiarów wraz z pojazdami, z łatwym dojazdem i możliwością podłączenia
prądu.
Bungalowy CAŁOROCZNE
20 komfortowych, w pełni wyposażonych, całorocznych i ogrzewanych, czteroosobowych domków z
łazienką, które zapewniają pełną wygodę wypoczynku. Powierzchnia domku to 30 m2. Jest to idealne
rozwiązanie dla każdego, kto pragnie spędzić wakacje nad brzegiem morza, w spokoju oraz w
bliskości z naturą.
Wynajem sprzętu turystycznego
Park45 to nie tylko idealne noclegi w Sopocie. Oferujemy także wiele atrakcji, które urozmaicą
Twoje wakacje nad morzem. Nasz ośrodek w Sopocie posiada także w swojej ofercie wypożyczalnię
rowerów.
Pole namiotowe
Najlepsze noclegi w Sopocie dla osób poszukujących zacienionego terenu na łonie natury, z pełnym
dostępem do obiektów sanitarnych oraz gastronomicznych, w sąsiedztwie morza i plaży, a
jednocześnie w niedużej odległości od zgiełku miasta. Do dyspozycji Gości (części kempingowej) na
przygotowanie i spożywanie posiłków oddajemy krytą wiatę.

Park 45 - nasze atuty
Hipodrom
Klejnotem w sopockiej koronie, w niedalekiej odległości od PARK45 jest prężnie działający od 1898
Hipodrom.
Miejsce cyklicznych zawodów hippicznych, wystaw psów, kotów i innych imprez masowych.

Ergo Arena
Sąsiedztwo ERGO-ARENY (650m), z dogodnym połączeniem ścieżką spacerowo-rowerową.
ERGO-ARENA to miejsce cyklicznych imprez sportowych, koncertów i innych wydarzeń
artystycznych.

Wakacje z rodziną czy przyjaciółmi w Sopocie w naszych bungalowach,
kamperze, przyczepie czy namiocie?
Właśnie znalazłeś dla siebie idealne miejsce do beztroskiego wypoczynku na łonie natury, z dala od
zgiełku i monotonii codziennego życia.

Dzięki przepięknej, otaczającej nasz teren przyrodzie, doświadczysz
niesamowitej bliskości natury.
Nowoczesna, a zarazem ekologiczna szata architektoniczna wszystkich naszych obiektów została
stworzona tak, aby wkomponować ją w tło przepięknej przyrody oraz zapewnić zarazem jak
największy komfort naszym Gościom.

ZOBACZ CAMPING
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