Camping Solitudo
Dubrovnik 20000, Vatroslava Lisinskog 60
https://www.camping-adriatic.com/solitudo-camp-dubrovnik?utm_source=camprest.com&utm_medium=listing&utm_campaign=camping_ongoing&utm_content=solitudo_generic_c
czynny: od 03.04 do 01.11
GPS: N: 42° 39' 43.43"E: 18° 4' 13.23"

› OGÓLNE ATRYBUTY

Camping czynny w sezonie,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem,
› STANDARDY CAMPINGOWE

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

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Basen otwarty, Tenis, Minigolf, Wypożyczalnia rowerów,
Kąpielisko dla dzieci, Duży plac zabaw,

OPIS
Camping Solitudo jest jedynym miejscem kempingowym we wpisanym na listę światowego
dziedzictwa UNESCO mieście Dubrownik. Na kemping, położony w cichej okolicy na półwyspie
Babin Kuk, łatwo dojechać z międzynarodowego lotniska Dubrownik, a od historycznego starego
miasta wpisanego na listę UNESCO dzieli go tylko 10 minut jazdy samochodem. Ta oaza spokoju jest
otoczona pełnym śródziemnomorskiej zieleni parkiem i leży blisko plaży. Oferuje wysokiej jakości
kempingi i przyjazną atmosferę.
Solitudo zapewnia najwyższą jakość usług, w tym darmowy dostęp do sieci Wi-Fi, restaurację Bistro
Solitudo i sklep. Można wybrać zakwaterowanie na przestronnych stanowiskach kempingowych i w
nowoczesnych domkach letniskowych typu „mobile home” w cieniu śródziemnomorskiej zieleni.
Goście Camping Solitudo mogą także skorzystać z atrakcji sportowych i rozrywek w pobliskim klubie
Valamar Club Dubrovnik, skorzystać z basenu dla dorosłych i dla dzieci. Możliwość korzystania z
usług centrum wellness w pobliskim Hotelu Valamar Lacroma Dubrovnik. Osoby chcące zwiedzić
półwysep i okolice pieszo docenią ścieżki spacerowe i dla biegaczy wijące się w bajkowej scenerii. W
pobliżu znajdują się dwie plaże, z których jedna oferuje możliwość uprawiania wielu sportów

wodnych, takich jak nurkowanie czy parascending, oraz skorzystania z wypożyczalni łodzi.
W starym mieście Dubrownik przez cały rok odbywa się wiele festiwali i wydarzeń, na które łatwo
można dojechać z kempingu. Camping Solitudo jest idealnym miejscem w Chorwacji dla miłośników
przyrody, chcących odpocząć i zwiedzić okolicę.
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