Camping Veli Jože
Savudrija 52475, Borozija 3c
tel. +385 164 266 00
tel. +385 164 219 45
czynny: 22.04. - 02.10.
GPS: 45°30'5''N, 13°30'23''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Można przyjeżdżać z psami poza sezonem głównym,
› 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, Tenis stołowy, Minigolf, Możliwości żeglowania &
windsurfingu, Wypożyczalnia rowerów, Wyciąg narciarski, Boisko do piłki plażowej, Wiata grillowa,
Duży plac zabaw, Zajęcia animacyjne dla dzieci,

OPIS
Camping Veli Jože znajduje się w najbardziej wysuniętej na zachód części półwyspu Istrii, niedaleko
od osady Savudrija. To tylko 10 km od granicy chorwacko-słoweńskiej.
Obóz zajmuje powierzchnię 330.000 m2 w śródziemnomorskim lesie, na trawiastym terenie i plaży
długości 1800 m.
ZAKWATEROWANIE
- Stanowisko kempingowe z elektrycznością i wodą: 350
- drewnianych domów: 46, łóżek: 866
Camping:
- dwa drewniane domy na 200 łóżek
- Dwa sanitariaty
- pojemnik na śmieci

- Restauracja
- boisko do siatkówki plażowej i kortów tenisowych
- Idealny do różnego rodzaju obozów letnich (sport, rozrywka, nauka języków obcych, wycieczki,
camping ...)
- Kemping położony bezpośrednio nad morzem
- Odległość od centrum: 1 km
Obiekty sportowe, restauracja, sklep spożywczy, kantor i parking.
Goście mają dostęp do różnych terenów sportowych: koszykówka (9 boisk), piłka ręczna - 2,
siatkówka - 2, piłka nożna - 2, street-ball - 4, mini golf - 1.
Goście mogą wybrać się na wycieczkę rowerową.
Bliskość obszarów historycznych i kulturowych Istrii umożliwia liczne wycieczki przez półwysp Buja,
Motovun, Grožnjan, Pazin, Roc i Hum lub wzdłuż wybrzeża do Umag, Novigrad, Porec i innych
interesujących miejsc.
Miejsce jest idealne do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, takich jak jazda na rowerze,
trekking, jogging czy surfing.
Savudrije i kemping Veli Jože warto odwiedzić ze względu na jej przyjemny łagodny klimat, piękno
przyrody, dziedzictwo kulturowe i gościnność ludzi.

ZOBACZ CAMPING
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