Camping Tavolara
Loiri Porto San Paolo 07020, Strada Statale 125 Km 300
+39.078940166
tel. +39 0789 40166
www.camping-tavolara.it/
czynny: 01.05. - 14.10.01.05. - 14.10.
GPS: 40°51'30''N, 9°38'37''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Można przyjeżdżać z psami poza sezonem głównym, 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,
Umywalnie,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Basen kryty, Kąpiele termalne , Tenis, Tenis stołowy, Golf,
Możliwości żeglowania & windsurfingu, Wypożyczalnia rowerów, Boisko do piłki plażowej, Wiata
grillowa, Duży plac zabaw, Zajęcia animacyjne dla dzieci,

OPIS
Kemping Tavolara to wysokiej jakości kemping, zanurzony w dziewiczej okolicy, wyposażony we
wszystkie udogodnienia i usługi, które sprawią, że pobyt będzie wygodny i przyjemny. Restauracja,
bar, pizzeria, mini market. Zacienione przestrzenie namiotowe, w pełni wyposażone i przyjemnie
urządzone mobilne domy, wyposażone w klimatyzację i telewizor kolorowy, przyczepy kempingowe
wyposażone w każdy komfort. Scentralizowane usługi z ciepłą wodą. Kemping Tavolara położony jest
pięćset metrów od pięknej białej plaży
... nasze staniowiska..........

Wychodząc naprzeciw różnym potrzebom, zorganizowaliśmy różne ich typy. W szczególności
elementem wyróżniającym nasze oznaczone boiska jest prywatność. Granice są żywopłotami.
1) PIAZZZOLA TYP A: odgraniczony i zacieniony, idealny do przyczep kempingowych,
kempingowych, wózków namiotowych oraz kurtyn o średnich i dużych gabarytach;
2) PIAZZZOLA TYP B: ograniczony i zacieniony, idealny do małych i średnich namiotów;
(3) MIEJSCE TENDA TYP C: może być ograniczony i nieograniczony. Cień nie jest gwarantowany;
4) POST CAMPER: może być ograniczony i nieograniczony. Cień nie jest gwarantowany.
SERVIZI
Prysznice: bez żetonów, wliczone w cenę
Prąd elektryczny 220 W, 3 do 6 amperów;
Stosowanie płytek elektrycznych i kuchenek nie jest gwarantowane, zwłaszcza jeśli nie są one
specyficzne dla kempingu.
Chłodziarka wynajmowana (100 litrów), dostępność jest ograniczona. Szczególnie w sezonie letnim
zaleca się, aby przy rezerwacji zgłosić tę potrzebę.
Pojazdy elektryczne: w sezonie B-C-D samochód pozostaje na parkingu. Transport bagażu odbywa
się pojazdami elektrycznymi. W sezonie A samochody mogą wchodzić z ograniczeniami. Tylko w ten
sposób możesz cieszyć się zdrowym i spokojnym środowiskiem.
Wypożyczalnia stołów z krzesłami. Dostępność jest ograniczona. Proponujemy rezerwację.
Umywalka na stanowisku. Niektóre wyposażone są w umywalkę z wodą pitną. Dostępność jest
bardzo ograniczona. Rezerwacja jest niezbędna.
..... nasze karawany.............................................................................
Karawany Kempingu Tavolara są tego samego rodzaju i wielkości, cena zmienia się w zależności od
liczby gości. Może nocować od 2 do 4 osób.
Noclegi są częściowo modułowe, mogą być złożone z dwóch podwójnych łóżek lub z podwójnym
łóżkiem dwuosobowym i piętrowym.
Szczególną uwagę zwrócono na drewnianą werandę: przykrytą z dwóch stron pergolą zamkniętą,
wyposażoną w cztery palniki kuchenne ze stali nierdzewnej, lodówkę o pojemności 100 litrów,
naczynia i sztućce.
Łazienka jest zewnętrzna i w zależności od obszaru może być:
1) klucz prywatny dostępny, prysznic wspólny z inną przyczepą kempingową; dostępny za dodatkową
opłatą w sezonie B-C-D. Rekomenduje się składanie wyraźnego wniosku w momencie dokonywania
rezerwacji;
2) półprywatne współdzielone z dwiema lub trzema innymi przyczepami kempingowymi, dzięki
czemu prysznic może być również dostępny za pomocą klucza.
UWAGA:
Zwierzęta domowe:
Niedozwolone w sezonach B-C-D.
Dopuszcza się je jedynie w przypadku pobytów z odjazdem w sezonie A, niezależnie od dnia
przyjazdu. W każdym przypadku należy zwrócić się do recepcji o autoryzację i powiadomić o wyścigu
i wadze.
Kemping Tavolara posiada różne typy ruchomych domów od dwóch do pięciu łóżek.
Domy dla 2 osób są dwupokojowe, domki dla 3-4-5 osób trzypokojowe.
Wszystkie Domy wyposażone są w klimatyzację, łazienkę z kabiną prysznicową, telewizję satelitarną,

cztery palniki kuchenne ze stali nierdzewnej, naczynia i garnki oraz patelnie, ciepłą wodę w kuchni i
łazience. Szczególną uwagę poświęcono wyposażeniu przestrzeni zewnętrznej: drewnianej werandy
pokrytej pergolą, wyposażonej w stół i krzesła. W kilku ogrodach otoczonych żywopłotami.

ZOBACZ CAMPING
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