Agricamping Alessandra Arcola, for
tents
Arcola 19021, Via Ressora
tel. +39-340-8549378
tel. +39-324-7733271
www.agriturismoalessandra.it/area-tende
czynny: 01.04. - 30.09.
GPS: 44°6'14''N, 9°54'24''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

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

nad morzem, w pobliżu rzeki lub strumienia,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Internet, Pralka, Sklep spożywczy (na miejscu lub w pobliżu), Namioty do wynajęcia,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Basen otwarty, Basen kryty, Sauna, Tenis, Minigolf,
Możliwości żeglowania & windsurfingu, Wypożyczalnia rowerów, Wyciąg narciarski, Wiata grillowa,
Zjeżdżalnia wodna,

OPIS
OFERTA SPECJALNA: marzec, kwiecień, maj: 1 TYDZIEŃ, 1 PIAZZZOLA, 100 EURO WŁĄCZNIE
Czerwiec, wrzesień: 1 tysiąc ESK, 1 PIAZZZOLA, 150 EURO, WSZYSTKIE WŁĄCZONE
Kemping dla namiotów Fattoria di Alessandra di Arcola (SP), Liguria w lasach Parku
Krajobrazowego Montemarcello Magra, kilka kilometrów od Błękitnej Zatoki Lerici, wokół Cinque
Terre, Portovenere, Toskanii.
Jedynym słyszalnym hałasem jest las, ale jesteśmy zaledwie 4 km od Arcola, 7 km od Sarzany,
wyposażeni we wszystkie usługi, sklepy, centra handlowe.
Każde stanowisko ok. 60 metrów kwadratowych w trawie, zacienione, (woda pitna i energia

elektryczna). Jest otoczone drzewami owocowymi, winnicami, malinami, borówkami, aromatycznymi
roślinami, tak aby gospodarstwo rolne było nie tylko oazą, w której można się zrelaksować w
przyrodzie, ale również ogrodem ekologicznym.
Bez opłat: Centrum Kempingowe Gospodarstwo Rolnicze, wyposażone w kuchnię, pralkę i toaletę dla
osób niepełnosprawnych, pokój wypoczynkowy z salonem, wi-fi, grill, gorącą wodę w prysznicach,
ogród ziołowy.
Gospodarstwo zostało właśnie wyremontowane, zgodnie z wszystkimi kryteriami biobudownictwa i
oszczędzania energii.
Współrzędne współrzędne GPS: szerokość geograficzna: 44.103727° - Długość geograficzna:
9.906846 ° - WGS84.
Usługi wliczone w cenę: usługi
Stanowisko o powierzchni ok. 60-80 metrów kwadratowych z wodą pitną, oświetleniem i energią
elektryczną.
Usługi z ciepłą i zimną wodą w prysznicach, pralniach i pralkach.
Miejsca wyposażone na zewnątrz z brodzikiem dla dzieci, grillowanie na wolnym powietrzu
Pomieszczenia z wyposażeniem wnętrz, pokój dzienny z kuchnią i lodówką
WiFi
Zwierzęta domowe mile widziane
Ceny dla 2 osób. Od osoby trzeciej: 8 euro, dzieci do 5 roku życia: 5 euro.
Ceny zawierają korzystanie z WSZYSTKICH usług

ZOBACZ CAMPING
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