Camping Nr 1 „KYIV”
tel. 380975520663
www.camping-kyiv.com
czynny: od 01.05 do 30.09
GPS: 50°21'46''N,30°28'10''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Camping czynny w sezonie,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

w pobliżu przystanku autobusowego/stacji kolejowej,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Internet, Pralka, Restauracja (na miejscu lub w pobliżu), Umywalnie,
› SPORT I REKREACJA

Basen otwarty,

OPIS
Zapraszamy odwiedzić nasz Camping Nr 1 „KYIV”, usytuowany w malowniczej okolicy, na
południowych obrzeżach stolicy Ukrainy, z wygodnym połączeniem komunikacyjnym do centrum
miasta. Camping położony na terenie parku przy Narodowym Centrum Wystawowym Ukrainy,
nieopodal Obwodnicy miejskiej Kijowa, w pobliżu rozdroża na Odessę, Lwów, Charków oraz
Dniepropietrowsk.
Na gości czekają:- 300 miejsc dla camperów oraz przyczep- Camper-plac na 50 miejsc z utwardzoną
nawierzchnią- Miasteczko namiotowe- Parking samochodowo-motocyklowy- Możliwość podłączenia
zasilania 230 V- Możliwość zatankowania wody czystej oraz opróżnienia zbiorników- Możliwość
korzystania z WC i natryskówOraz:- Basen- Punkt informacyjny i obsługi turystycznej- Punkt
gastronomiczny- Wypożyczalnia rowerówBędziecie mogli Państwo skorzystać z obszernych zasobów
jedynego w swoim rodzaju zespołu parkowo-architektonicznego Narodowego Centrum
Wystawowego, działającego nieprzerwanie od roku 1958, który oferuje: - Bogatą ofertę targów,
wystaw oraz imprez kulturalnych- Ponad 170 hektarów parków i lasów- Ponad 30 km ścieżek
spacerowych i rowerowych- Ok. 3,5 hektarów stawów w tym zarybionych, z możliwością

wędkowaniaNa terenach Centrum Wystawowego znajdziecie Państwo również restauracje,
kawiarnie, miasteczko grilowe, stadninę koni oraz inne atrakcję.W pobliżu naszego Campingu są
usytuowane:- Stacja Metra „Centrum Wystawowe”- Delfinarium- Hippodrom- Tor gokartowy- Stadion
lodowy- Kilka dużych centrów rozrywkowo-handlowych oraz supermarketówCamping jest czynny od
25 kwietnia do 25 wrzęnia. Zapraszamy na Camping Nr1 "KYIV"
Dojazd:Camping Nr 1 „KYIV” na terenie „National Expocenter of Ukraine”Zjazd wprawo - wjazd na
teren targów tóż za nieruchomością: Akademika Zabolotnoho St, 11, Holosiivs'kyi district, Kyiv, Kyiv
city, Ukraine, 02000. (adres w Google map). Jadąc z kierunku Lwów-Żytomierz zawrócić po ok. 2 km,
punkt orjentacyjny – stacja paliw „OKKO” po przeciwnej stronie.
Tel.: +380662833599 +380975520663
Informacja oraz rezerwacja miejsc(rus, engl)
Współrzędne GPS:N 50.362642, E 30.469496
E-mail: CampingKyiv@gmail.com

GALERIA
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