Camping Park Mara
Borgio Verezzi 17022, Via Trento Trieste 83
tel. +39 019/610479
https://www.campinginliguria.com/de/camping-park-mara.php
czynny: brak odpowiedzi
GPS: 44°9'37''N, 8°18'48''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem, w górach,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Pralka, Bar (na miejscu lub w pobliżu), Mobilhome'y i bungalowy do wynajęcia, Umywalnie,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Basen otwarty, Duży plac zabaw,

OPIS
Kemping z widokiem
Kemping Park Mara, jeden z najpiękniejszych kempingów w Savonie, znajduje się w Borgio Verezzi,
400 metrów od morza między Finale Ligure i Pietra Ligure, w prowincji Savona, i tylko 80 km od
Genui i Francji. Położony jest w przepięknym obszarze z widokiem na wino i jedzenie oraz
interesujące miejsca turystyczne (stare wioski, ścieżki przyrodnicze, szlaki rowerowe górskie i ściany
wspinaczkowe), które sprawiają, że kemping w Ligurii jest gwarantowanym celem wypoczynkowym.
Wybierz miejsce zakwaterowania
Kompleks rozciąga się na zielonych wzgórzach o powierzchni około 15.000 m2, na szeregowym,
cichym i zacienionym terenie. Kemping w Parku Mara oferuje stanowiska kempingowe (z namiotami,
przyczepami kempingowymi, furgonetkami kempingowymi), bungalowy (w tym bungalowy
wyposażone we wszystkie udogodnienia, by zadowolić nawet najbardziej wymagających gości) oraz
nowo wybudowane, przestronne, mobilne domy. Prawie całoroczne otwarcie (z zamknięciem
pomiędzy połową stycznia a połową marca) sprawia, że kemping w Borgio Verezzi jest idealny na
krótkie lub długie wakacje poza sezonem.
Kemping Park Mara oferuje wszystkim swoim gościom następujące usługi:

Letnia animacja

Nowo wybudowany basen dla dorosłych i dzieci oraz taras słoneczny z leżakami i krzesłami.
Połączenie bezprzewodowe
toalety
natryski
Stacje ładowania telefonów komórkowych
pokład słoneczny
Skrzynka chłodząca do użytku osobistego
Mrożenie do sztucznego lodu
Pranie z pralką i suszarką
Weranda - widok na morze
Sala telewizyjna, duży ekran
boisko
tenis stołowy
Letni autobus wahadłowy do powrotu z morza w ustalonych godzinach.
Zwierzęta domowe mogą również przebywać w domkach bungalowskich i mobilnych.

ZOBACZ CAMPING
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