Camping Mareblu
Cecina Mare 57023, Via dei Campilunghi
tel. +39 0586 629191
www.campingmareblu.com/
czynny: brak odpowiedzi
GPS: 43°19'7''N, 10°28'21''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

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

nad morzem,
› 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, Basen otwarty, Tenis, Tenis stołowy, Możliwości
żeglowania & windsurfingu, Duży plac zabaw,

OPIS
Kemping Mareblu położony jest w Cecina Mare wzdłuż wybrzeża Toskanii, w niewielkiej odległości
od głównych miast sztuki, takich jak Florencja, Piza i Siena. Rozciąga się na powierzchni około
100.000 metrów kwadratowych i jest dobrze zacieniony sosnami.
Ścieżka prowadząca do plaży przecina 300-metrowy las sosnowy i park przyrodniczy, który oferuje
wiele możliwości wypoczynku i rekreacji z długimi spacerami.
Z bezpłatnej plaży można podziwiać gołym okiem większość wysp Morza Tyrreńskiego, takich jak
wyspa Elba, Capraia, Korsyka i Gorgona.
Kemping Village Mareblu charakteryzuje się dużymi stanowiskami, wewnętrznym parkingiem, 5
grupami usług higienicznych, centrum handlowe z bazarem, supermarketem, barem, restauracją,
pizzerią i kioskiem z tytoniem.

I znów piękny plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, boisko do gry w piłkę nożną, tenis stołowy,
piesze wycieczki i kolarstwo górskie, animacja, basen dla dorosłych i dzieci.
W pobliżu znajduje się również możliwość uprawiania tenisa, windsurfingu, żeglarstwa, nurkowania i
jazdy konnej.
Możliwość wynajęcia przepięknych umeblowanych domów.
Wszystkie Domy Mobilne posiadają zewnętrzną werandę ze stołem, krzesłami i szafą na ubrania.
Aneks kuchenny każdego CasaMobile jest wyposażony w naczynia, talerze, szklanki i małą lodówkę,
ale nie ma w nim piekarnika. Sypialnie wyposażone są w koce, poduszki i prześcieradła z
cotygodniową wymianą. Goście muszą przywieźć ręczniki i obrusy oraz są odpowiedzialni za
sprzątanie nieruchomości podczas pobytu.
W Domach Mobilnych nie wolno trzymać zwierząt domowych żadnego rodzaju.

ZOBACZ CAMPING
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