Boutique Camping Materada Beach
****
Porec 52440, Materada 32
tel. +385 98 208 722
tel. +385 52 427 104
www.campingmaterada.com/
czynny: 25.05. - 24.09.
GPS: 45°14'48''N, 13°35'47''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem,
› STANDARDY CAMPINGOWE

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

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Basen otwarty, Tenis, Tenis stołowy, Wypożyczalnia
rowerów, Boisko do piłki plażowej, Duży plac zabaw,

OPIS
Położony na spokojnym, zielonym półwyspie na północ od Porec, zaledwie 2 km od centrum miasta,
w bujnej śródziemnomorskiej roślinności, tuż nad brzegiem morza znajduje się Boutique Camping
Materada Beach****. Zapewnia on wspaniałe połączenie natury i relaksu w luksusowych domkach
mobilnych i nowoczesnych namiotach.
Obok obozu znajduje się nowo wyremontowana plaża żwirowa z leżakami.
Są dwa baseny, z których jeden to morze, plac zabaw dla dzieci, aerobik i wypożyczalnia rowerów ...
W centrum obozu znajduje się nowo wyremontowany węzeł sanitarny, di dyspozycji: zmywarka i
pralka, a także suszarka .
Plaże i baseny
Przed mobilnymi domami znajduje się żwirowa plaża. Przygotowaliśmy dla Ciebie parasole

przeciwsłoneczne oraz leżaki.
Nasza plaża jest dobrze urządzona, żwirowa i przystosowana do wszystkich grup wiekowych, a od
domu jest tylko 5 m, nie może być lepiej.
Basen odkryty - słona woda
W morzu, w basenie przelewowym, znajdą Państwo idealne miejsce do pływania.
Restauracja na plaży z otwartym tarasem i pięknym widokiem, oferuje unikalną atmosferę i jakość
usług.
Poranek przywitasz kawą i pięknym widokiem.
Następnie rozkoszuj się smakiem mięsa, grillowanej ryby lub herbatników do pizzy. Spróbujesz
najświeższych ryb i skorupiaków, a także soczystego steku z grilla. W naszym sklepie wina znajdziesz
szeroki wybór najwyższej jakości win z Chorwacji.
Sport i rekreacja
Wypożycz rower
Mały zjeżdżalnia wodna w basenie dla dzieci
Leżaki na basenie i na plaży
Aerobik
zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu
Mini klub dla dzieci
Możliwość wyjazdu na wycieczkę łodzią

ZOBACZ CAMPING
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