Camping Baldo
Slano 20232, Kovačev brijeg 1
tel. +385 208 711 90
tel. +385 204 514 18
www.baldo-apartments.net/
czynny: 01.06. - 30.09.
GPS: 42°47'29''N, 17°53'3''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami poza sezonem głównym,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem, w górach,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Internet, Restauracja (na miejscu lub w pobliżu), Bar (na miejscu lub w pobliżu), Sklep
spożywczy (na miejscu lub w pobliżu), Namioty do wynajęcia,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Basen otwarty, Tenis, Tenis stołowy, Możliwości
żeglowania & windsurfingu, Wypożyczalnia rowerów, Wiata grillowa, Duży plac zabaw, Łowisko ryb,

OPIS
Na niewielkim wzgórzu w Slano, w cieniu starożytnego gaju oliwnego leży obóz "Baldo". Z kempingu
roztaczają się wspaniałe widoki na zatokę Slano. Są idealne warunki do uprawiania sportów
wodnych, a także pływania, opalania i spacerów nad brzegiem morza. Kemping ma miejsca dla co
najwyżej 30 osób plus małe dzieci, których pobyt jest bezpłatny.
Wszystkie obiekty są otoczone przez gaj oliwny. Chłodna, popołudniowa bryza sprawi, że pobyt
będzie jeszcze przyjemniejszy.
Udogodnienia dla naszych gości obejmują wiele pryszniców na zewnątrz i wewnątrz, toalety i
umywalki z mnóstwem ciepłej wody.
Odległość od kempingu: plaża - 350 m, poczta, hotel, kawiarnie, sklep i rynek - 400 m.
Slano znajduje się w pięknej zatoce 30 km na zachód od Dubrownika.

Nowo wyremontowane apartamenty znajdują się w domu rodziny Kraljevic. Są one wyposażone w
klimatyzację, telewizję satelitarną, pralkę i łóżeczko dla dzieci. Jest mnóstwo miejsca na sprzęt
plażowy i do dyspozycji prywatny parking.
Kemping "Baldo" jest specjalnie przystosowany do motocykli, namiotów i przyczep kempingowych.
Zniżki:
- za okres 5 dni i więcej 10%,
- za okres 12 dni i więcej o 15%
- za 5 motocykli i więcej o dodatkowe 5%.
Dokonując rezerwacji zakwaterowania, po uzgodnieniu z właścicielem, musisz zapłacić 20% ceny.

ZOBACZ CAMPING
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