Camping Vira
Hvar 21450, Mala vira b.b.
tel. +385 217 418 03
www.campingcroatiahvar.com/en/1/home/
czynny: 01.05. - 30.09.
GPS: 43°11'27''N, 16°25'46''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

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

nad morzem,
› 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, Minigolf, Wyciąg narciarski, Duży plac
zabaw,

OPIS
CAMPING VIRA położony jest przy spokojnej zatoczce, zaledwie 4 km od pięknego miasta i 20 km od
stacji promowej.
Czterogwiazdkowy kemping zapewnia swoim gościom wszelkie warunki do przyjemnego i
niezapomnianego pobytu.
Połączenie zapachu błękitnego morza i zielonych sosnowych drzew oraz wszelkie udogodnienia, jakie
obóz zapewnia swoim gościom, sprawiają, że Vira jest jednym z najlepszych chorwackich
kempingów.
Piękna żwirowa plaża chroniona przed wiatrem jest idealna do kąpieli, opalania się i innych atrakcji.
Udogodnienia: działki z podłączeniem do wody i elektryczności, nowo wyremontowane urządzenia
sanitarne, supermarket, restauracja, bar koktajlowy, plac zabaw dla dzieci, szkoła nurkowania, Wi Fi

internet, rozrywka dla dzieci i dorosłych oraz wiele innych udogodnień, by pobyt był komfortowy.
Cały teren obozu podzielony jest na dwie strefy - A i B. Około 70 % jednostek mieszkalnych znajduje
się w strefie A, a 30 % w strefie B. Różnica między tymi dwoma strefami polega na tym, że strefa B
nie ma widoku na morze i jest nieco dalej od plaży.
Gościom przyjeżdżającym z namiotami lub przyczepami kempingowymi oferujemy stanowiska o
powierzchni około 90 m2 z przyłączami elektrycznymi oraz pewną liczbę działek dodatkowo z
przyłączem wodno-kanalizacyjnym.
Inne stanowiska mają powierzchnię do 60 m2 i przyłącza elektryczne. Są przeznaczone dla gości
przyjeżdżających z namiotami.
Większa część obozu znajduje się w głębokim cieniu, a niewielka część obozu niecałkowitym cieniu.
Dla gości, którzy nie mają własnego sprzętu kempingowego, Vira oferuje zakwaterowanie w
namiotach dla dwóch lub czterech osób. Namioty wyposażone są w: łóżka, pościel, stół i krzesła,
przyłącze elektryczne oraz lodówkę.
Domy mobilne mają 32 m², z dwiema osobnymi sypialniami, łazienką i toaletą, przestronnym salonem
i kompletnie wyposażoną kuchnią, oferują niesamowity komfort.
Na dużym tarasie mobilnego domu można podziwiać jedno z najpiękniejszych i niezapomnianych
zachodów słońca nad Adriatykiem.
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