Camping Polari
Rovinj 52210, Polari bb
tel. +385 528 002 00
tel. +385 528 002 15
www.campingrovinjvrsar.com/campsites/polari_rovinj
czynny: 13.04. - 30.09.
GPS: 45°3'39''N, 13°40'22''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Można przyjeżdżać z psami poza sezonem głównym, Dla naturystów,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem, w górach,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Internet, Pralka, 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, Minigolf, Możliwości
żeglowania & windsurfingu, Wypożyczalnia rowerów, Wyciąg narciarski, Boisko do piłki plażowej,
Duży plac zabaw, Zjeżdżalnia wodna, Zajęcia animacyjne dla dzieci,

OPIS
Campari Polari jest położony w malowniczej zatoce na południu Rovinj, przy pięknych plażach z
wszystkimi rodzajami obiektów rekreacyjnych, niezbędnych na aktywne wakacje. Ma duży basen,
park, w pełni wyposażone stanowiska kempingowe i nowoczesne urządzenia sanitarne.
Kempingi zaczynają się przy samej linii brzegowej. Wybierz ulubione miejsce i ciesz się wszystkimi
udogodnieniami.
Darmowe wifi
Domy mobilne
Ciesz się pokojem i komfortem w pełni wyposażonego, mobilnego domu z zadaszonym tarasem,
wanną z hydromasażem.
Restauracje i bary

Zasmakujesz w potrawach z najświeższych ryb w restauracji rybnej Feral lub delektuj się soczystym
mięsem w Brnistra Grill.
Plaże i baseny
Niebieska Flaga, która jest dowodem czystości morza i wybrzeża. Ponad 2 km od plaż w ośrodku
Camp Polari łączy skaliste tereny z kamiennymi płaskowyżami. Baseny ze wodą słodką i park dla
dorosłych i dla dzieci zapewniają dodatkowy komfort.
NOWOŚCI w 2017 roku: rozbudowa kompleksu basenowego z parkiem i nowymi obiektami
gastronomicznymi
zwierzęta domowe są mile widziane, za dopłatą
Bezprzewodowy Internet wliczony w cenę
sejf w recepcji, za dodatkową opłatą
2 supermarkety
kiosk
wyspecjalizowane sklepy
bankomat
plac zabaw dla dzieci
masaż
plaża dla psów
linia autobusowa do Rovinja
Taksówką do Rovinja
Wycieczki jednodniowe i wynajem samochodu

ZOBACZ CAMPING
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