Polidor Camping Park
Funtana 52452, Bijela Uvala 12
tel. +385 522 194 95
www.campingpolidor.com/
czynny: 01.01. - 31.12.01.01. - 31.12.
GPS: 45°11'29''N, 13°35'56''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Można przyjeżdżać z psami poza sezonem głównym, Dla naturystów,
Minicamping w gospodarstwie wiejskim, Camping całoroczny,
› 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, Przyczepy turystyczne do wynajęcia,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Basen otwarty, Basen kryty, Sauna, Tenis, Tenis stołowy,
Minigolf, Golf, Możliwości żeglowania & windsurfingu, Wypożyczalnia rowerów, Wyciąg narciarski,
Boisko do piłki plażowej, Wiata grillowa, Duży plac zabaw, Łowisko ryb, Zjeżdżalnia wodna, Zajęcia
animacyjne dla dzieci,

OPIS
Polidor to mały, rodzinnie prowadzony 4* obóz usytuowany w pobliżu małego miasteczka Funtana w
Istrii (Chorwacja). Zapraszamy przez przez cały rok. Jednocześnie przebywa u nas maksymalnie 300
gości. Dobrze wyposażona plaża (z barem) znajduje się zaledwie 800 metrów od obozu, oferujemy
bezpłatny transport do niej naszym samochodem elektrycznym. Wifi jest dostępny w całym obozie.
Zwierzęta domowe są mile widziane.
W naszym kempingu do dyspozycji gości są dwa nowoczesne baseny w stylu współczesnym o łącznej
powierzchni 190 m².

Jeden basen jest odpowiedni dla młodszych grup wiekowych, drugi przeznaczony jest dla dorosłych.
Baseny znajdują się blisko siebie, dzięki czemu rodzice mogą mieć kontrolę nad dziećmi.
Basen dla dorosłych o powierzchni 95 m², głębokości do 1,35 m. Obok bar, w którym goście będą
mogli orzeźwiać się koktajlami.
Dla najmłodszych będzie to basen o 85 m² i o głębokości do 30 cm, w którym znajdą się atrakcje
wodne (trasa wodna).
Poza sezonem letnim woda w basenie jest podgrzewana.
Obszar wokół basenu i podejścia są wykonane z drewna teakowego. Do dyspozycji z leżaki.
Na terenie hotelu znajduje się bar plażowy z zadaszonym patio, szeroki wybór potraw, napojów i
muzyki. Na całej plaży są leżaki i parasole, wygodne baldachimy i łóżka.
Na plaży znajduje się również boisko do siatkówki plażowej.
Dla bezpieczeństwa dzieci mają wydzieloną plażę.
Jest również specjalny obszar dla zwierząt domowych, gdzie mogą one swobodnie wchodzić do wody.
Prysznice, toalety i parking samochodowy są dostępne przy plaży.
W celu ochrony środowiska wszystkie urządzenia na plaży zostały wykonane z naturalnych
materiałów.
Domy mobilne, stanowiska kempingowe i hale kempingowe są w Funtana (Istria)
Na terenie obozu znajdują się recepcja, restauracja i wielofunkcyjny budynek z łazienkami.

ZOBACZ CAMPING
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