Agricampeggio La Valle
San Giuliano Terme 56017, Via Statale Abetone 470
tel. +39 3491370750
tel. +39 3314214683
www.agricampeggiolavalle.it/
czynny: 01.03. - 01.11.
GPS: 43°49'39''N, 10°25'29''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

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

nad morzem,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Pralka, Przyczepy turystyczne do wynajęcia,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Basen otwarty, Kąpiele termalne , Wiata grillowa, Duży
plac zabaw,

OPIS
Nowe miejsce na wakacje w kempingu, przyczepie kempingowej lub namiocie. Kemping położony
wzdłuż drogi łączącej miasta sztuki Lucca i Piza.
Kemping Farm La Valle został zaprojektowany z myślą o potrzebach osób podróżujących wakacyjnie
i oferuje swoim gościom komfort ekskluzywnego i dobrze wyposażonego terenu oraz możliwość
spróbowania i zakupu miodu wyprodukowanego przez gospodarstwo.
Odpoczynek na basenie w kształcie naturalnego jeziora, z którego roztacza się piękny widok na
toskański krajobraz, otoczony Alpami Apuan.
W samym sercu Toskanii, u podnóża Monti Pisani, gospodarstwo La Valle La produkuje miód i
rozciąga się na zalesionej drzewami liściastymi ziemi, rozległych 5 hektarów.
W starożytnym kam, ukrytym w lesie, znajduje się stała pasieka składająca się z 80 uli.

Od 2016 roku uprawiamy wędrówkę koczowniczą, polegającą na przenoszeniu uli w różne starannie
wyselekcjonowane miejsca na górze Pizie i wzgórzach Lucca, zbieraniu miodu z jednorodnych
kwiatów i zawsze w nienaruszonych miejscach.
Spółka produkuje i sprzedaje miód akacjowy, kasztany i miód millefiori.
Pełna powierzchnia 3000 metrów kwadratowych, która rozciąga się na tarasowym terenie, została
wykorzystana jako pole biwakowe.
Na tarasach, 10 miejsc namiotowych i 20 dużych trawiastych stanowisk o powierzchni po około 40
metrów kwadratowych każdy, wyposażonych w oświetlenie, pasy dojazdowe i parkingi dla
samochodów kempingowych, punktów wodnych i świetlnych. Budynek usługowy jest w stylu
rustykalnym, a konstrukcja budynku została wykonana z tradycyjnych materiałów toskańskich,
zgodnie z obowiązującymi na danym terytorium przepisami krajobrazowymi.
Jest zaopatrzenie w wodę, elektryczność, prąd, ścieki, dostęp do usług na danym terenie, bezpłatne
bezprzewodowe łącze internetowe, korzystanie z basenu wyposażonego w leżaki i parasole oraz
korzystanie z pralki od 2016 roku.
Od 2016 r. powierzchnia miejsc na namiot została powiększona i wyposażona w oprawy
oświetleniowe i krany wodne.
Podatek turystyczny jest podatkiem komunalnym, który wszyscy turyści są zobowiązani płacić,
doliczając do całkowitego kosztu pobytu, na rzecz St. Giuliano Terme płaci się 1,5 euro za osobę
dziennie przez pierwsze trzy dni, dzieci poniżej 14 roku życia nie płacą.

ZOBACZ CAMPING
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