Camping Stobreč Split
Stobreč 21311, Sv. Lovre 6
tel. +385 213 254 26
tel. +385 21 325 452
www.campingsplit.com/
czynny: 01.01. - 31.12.01.01. - 31.12.
GPS: 43°30'14''N, 16°31'35''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Można przyjeżdżać z psami poza sezonem głównym, Camping czynny w
sezonie, Camping całoroczny,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem, w pobliżu miasta, w górach, w pobliżu przystanku autobusowego/stacji kolejowej,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Internet, Pralka, Restauracja (na miejscu lub w pobliżu), Bar (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, Golf, Możliwości żeglowania
& windsurfingu, Wypożyczalnia rowerów, Boisko do piłki plażowej, Kąpielisko dla dzieci, Duży plac
zabaw, Zajęcia animacyjne dla dzieci,

OPIS
Kemping Stobreč Split to 4-gwiazdkowy kemping, na którym w harmonii z przyrodą, kulturą i
zabawą znajdziecie wszystko, co jest niezbędne do przyjemnego wypoczynku. Kemping Stobreč Split
położony jest w dzielnicy miasta Split, Stobreč.
Nie jesteś pewien, dlaczego kemping Stobreč Split jest dla Ciebie? Jest to kemping położony
najbliżej Splitu, (centrum administracyjne i kulturalne regionu Dalmacji).
Odległość między Kempingiem Stobreč Split i historycznym centrum Splitu, Pałacem Dioklecjana,
wynosi 7 km, a odległość do Zespołu Archeologicznego Salona jest taka sama.
Kemping położony jest w zielonej oazie, otoczony z dwóch stron morzem, a z trzeciej strony ujściem
rzeki Žrnovnicy. Nawet w najgorętsze dni na kempingu poczujesz łagodną i orzeźwiającą bryzę. Jest

to możliwe dzięki półwyspowi, bliskości rzeki Žrnovnicy i gęstego lasu, który zapewnia cień.
Oprócz bogatej oferty w ramach kempingu, łatwo dotrzeć do licznych atrakcji turystycznych
Dalmacji poprzez przyłączenie się do jednej z organizowanych przez nas wycieczek lub wyjazd
zorganizowany we własnym zakresie.
Ponieważ kemping jest otwarty przez cały rok, stale mamy specjalne oferty, które mają na celu
zwiedzanie Dalmacji w najlepszy możliwy sposób, nie tylko w sezonie, ale również poza sezonem.

ZOBACZ CAMPING
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