CampingIN Pineta Umag
Savudrija 52475, Istarska ulica 19
tel. +385 527 007 00
tel. +385 527 095 50
https://www.istracamping.com/de/campingplatze/pineta/detailinformationen
czynny: 22.04. - 25.09.
GPS: 45°29'11''N, 13°29'34''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, Tenis stołowy, Minigolf, Wypożyczalnia rowerów,
Wyciąg narciarski, Duży plac zabaw, Zajęcia animacyjne dla dzieci,

OPIS
Nietknięta przyroda CampingIN Pineta Umag przypomina nam wielokrotnie, dlaczego jest to
wyjątkowe miejsce. Położony w pachnących lasach sosnowych bezpośrednio nad morzem, kemping
ten jest idealnym miejscem dla wszystkich miłośników przyrody. Ciesz się niezapomnianymi
widokami i zachodami słońca nad morzem.
Kemping Pineta położony jest w najbardziej wysuniętym na zachód punkcie Chorwacji, z dala od
zgiełku miasta. Oferuje relaksującą atmosferę podczas wakacji.
Rozrywka wieczorna na tarasie z muzyką na żywo, mini klub dla najmłodszych dzieci (w pobliskim
ośrodku wypoczynkowym)
Obiekty sportowe na kempingu (wliczone w cenę):
siatkówka plażowa
streetball

Oferty sportowe w pobliżu:
Korty tenisowe
sporty wodne (wynajem kajaków i rowerów wodnych w Sandolinie)
golf
tenis stołowy
Restauracja la carte
W Uzdrowisku Savudrija:
Nowy (2016 rok) - odkryty basen z plażami
naturalna plaża
Zwierzęta domowe mogą przebywać na następujących powierzchniach: 9 - 60,258 - 340,411 - 437 i
458 (maksymalnie 2 zwierzęta domowe na jedno stanowisko; koty i psy do 10 kg)
Na jednej z części plaży można pływać ze zwierzętami domowymi.
Prysznice dla zwierząt
Karma dla zwierząt sprzedawana w supermarketach
W czasie pobytu na kempingu zwierzęta domowe muszą pozostawać pod stałym nadzorem
właściciela
Zwierzęta nie mogą przebywać w restauracji, w recepcji, na basenie i plaży.

ZOBACZ CAMPING
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