Kemping Valalta
52210 Rovinj, Cesta za Valaltu-Lim 7
tel. +385 52 804 800
www.valalta.hr
GPS: 45°7'22''N,13°37'51''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Dla naturystów, Camping czynny w sezonie,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem,
› STANDARDY CAMPINGOWE

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

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Basen otwarty, Basen kryty, Sauna, Tenis, Tenis stołowy,
Minigolf, Wypożyczalnia rowerów, Kąpielisko dla dzieci, Duży plac zabaw, Zjeżdżalnia wodna,
Zajęcia animacyjne dla dzieci,

OPIS

Valalta Kemping Naturystyczny Rovinj
Valalta Naturist Camp to naturalna oaza nad morzem, całkowicie otoczona zielenią z piękną, ponad 4
kilometrową plażą, idealną dla rodzin z dziećmi. Ten kemping oferuje zakwaterowanie w
bungalowach, w pełni wyposażonych apartamentach, nowoczesnych domkach mobilnych i
przestronnych parcelach tuż nad morzem lub w cieniu śródziemnomorskiej roślinności. Znajdziesz tu
również przystań dla miłośników naturyzmu.
Woda w morzu jest doskonałej jakości - idealna do kąpieli. Są też kamieniste, piaszczyste i
brukowane plaże z bezpłatnymi parasolami i leżakami. Wzdłuż plaży do Państwa dyspozycji jest

nieskończony wachlarz atrakcji: aquaparki na morzu, aqua gun, baseny i kryty / odkryty basen z
podgrzewaną wodą.
We wszystkich naszych restauracjach oferujemy starannie wyselekcjonowane specjały rybne i
mięsne. Jesteśmy bardzo dumni z własnej produkcji: codziennie świeżego pieczywa z naszej piekarni,
mięsa z własnej hodowli, piwa z miejscowego browaru, oliwy z oliwek i wielu więcej.
Gości w każdym wieku zachwyci szeroki wybór zajęć sportowych, zorganizowanych animacji,
wieczornych programów rozrywkowych dla dzieci i dorosłych z muzyką na żywo pod gołym niebem.
Aby zapewnić doskonały pobyt, naszym gościom oferujemy szeroki wachlarz usług. Nowości:
odnowiona pizzeria, dwa wyremontowane sanitariaty, stacja ładowania samochodów elektrycznych,
plac zabaw dla dzieci nad morzem, w naszej marinie nowy 6cio tonowy dźwig i ścieżka rowerowa do
Rovinja.

ZOBACZ CAMPING
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