Ljubljana Resort hotel & camping
Ljubljana 1000, Dunajska cesta 270
tel. +386(0)15890141
www.ljubljanaresort.si/en/
czynny: od 01.01 do 31.12
GPS: N: 46° 5' 52.67"E: 14° 31' 8.371"

› OGÓLNE ATRYBUTY

Camping czynny w sezonie,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

w pobliżu rzeki lub strumienia,
› 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, Sauna, Tenis, Minigolf, Golf, Boisko do
piłki plażowej, Kąpielisko dla dzieci, Duży plac zabaw,

OPIS
Ljubljana Resort rozciąga się, w ponad sześciu hektarach zielonej oazie na północnym obrzeżu rzeki
Sawy. Jako jedyny ośrodek turystyki i wypoczynku w centrum Słowenii oferuje szeroki zakres usług:
hotel *** , camping **** , domki letniskowe telefony **** , restauracja Stern i dodatkowe usługi
gastronomiczne w sezonie, basen Laguna Ljubljana city Beach, sala wielofunkcyjna, hala sportowa
Sokol Laguna i wiele sportów i rekreacji na świeżym powietrzu.
Obóz Ljubljana Resort znajduje się w pięknej, zielonej okolicy w pobliżu rzeki Sawy wśród wielu
drzew. To jest oceniane w 4 gwiazdkowych i rozprzestrzenia się ponad 3 ha i jest 177 boisk.
Wszystkie stanowiska wyposażone są w prąd i inne udogodnienia.
Budynek sanitarny wyposażony jest zgodnie z najwyższymi standardami, w tym oddzielne łazienki

dla dzieci i szatnie. Kemping jest całoroczny. Centrum miasta znajduje się 5 km od hotelu. W pobliżu
znajduje się przystanek autobusowy dla autobusów miejskich linii 6,8 i 11 ( co 15 minut). Nowe
centrum sportowe Stožice jest 1,5 km ( 15 min pieszo ). Jest też restauracja Stern, w której można
wypróbować wiele różnych potraw takich jak: jagnięcina, pieczona świnia czy świeże ryby (od wiosny
do jesieni ). Można również wybrać różne doskonałe dania jak i przyswawki z winorośli.
Dostępne są boiska do siatkówki plażowej, w pobliżu znajdują się również korty tenisowe. Można
łowić ryby w rzece Sava - można kupić zezwolenie na połowy w recepcji. W pobliżu jest wiele ścieżek
rowerowych, można uprawiać rafing lub rozegrać partyjkę gry w golfa. W stolicy Słowenii, czyli
Lublanie zwłaszcza w okresie letnim, odbywa się wiele pokazów i koncertów, prawie co noc.

NASZA OFERTA
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