Pole Namiotowe Lazurowe
Władysławowo 84-120, Aleja Żeromskiego 18
tel. kom. 501 197 450
tel. kom. 501 315 572
www.lazurowe.com.pl
GPS: 54°47'41''N,18°23'54''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Pralka, Namioty do wynajęcia, Przyczepy turystyczne do wynajęcia, Umywalnie,
› SPORT I REKREACJA

Boisko do piłki plażowej, Duży plac zabaw,

OPIS
Trudno o piękniejsze zachody słońca niż nad Bałtykiem. Trudno o piękniejsze plaże od naszych. A
jeśli jeszcze szukasz kempingu, na którym poczujesz się bezpiecznie, zdrowo, ale też wakacyjnie i
rozrywkowo, to ruszaj na Lazurowe Camping, Caravaning & Pole Namiotowe do Chłapowa.

Doskonała lokalizacja
Lazurowe Pole Namiotowe należy do najbardziej malowniczo położonych kempingów nad polskim
morzem. W pełni skanalizowane duże parcele dla kamperów przyczep czy namiotów znajdują się na
klifie, a pod nim rozciąga się widok na piaszczystą plażę, morze i przylądek Rozewie. Nic dziwnego,
że ośrodek zdobył tytuł Mister Camping Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu i zdobywa
uznanie coraz szerszej rzeszy gości.

Komfort i wygoda
Nie tylko uroda sprawia, że kto choć raz tu wypoczywał, myśli o powrocie. A to za sprawą
infrastruktury – na kempingu znajdują się dwa nowoczesne obiekty sanitarne z gorącą wodą przez
całą dobę. Są też pralnia, dwie zmywalnie i bezpłatny dobrze wyposażony aneks kuchenny. Na
terenie ośrodka trudno się nudzić. Na najmłodszych czekają dwa place zabaw, zajęcia animacji czy

zumby dla trochę starszych. Starsze dzieci i dorośli nie zauważą, jak czas im minie podczas meczów
rozgrywanych na boisku. Natomiast na świetlicy została stworzona przestrzeń, by przy kawie z
ekspresu spokojnie porozmawiać pograć w piłkarzyki lub obejrzeć telewizję.

Dodatkowe opcje
Jeśli nie masz kampera, a spanie w namiocie do końca ci nie odpowiada, możesz wynająć przyczepę
kempingową. W ich standardowym wyposażeniu znajdują: się namiot, grill, ława biesiadna i aneks
kuchenny, czyli wszystko, co potrzebne, by poczuć się jak w wakacyjnym domu. Oprócz wygodnych
parceli wynajmiesz tu przyczepy kempingowe z firmowymi namiotami i grillem.

ZOBACZ CAMPING

Źródło:

