Green Village
Marina di Camerota 84059, Via Pusigno N. s.n.c.
tel. +39 0974 932153
www.greenvillage.it/
czynny: 22.05. - 25.09.
GPS: 40°0'23''N,15°21'32''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

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

nad morzem,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Internet, 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,
Mobilhome'y i bungalowy do wynajęcia, Umywalnie,
› SPORT I REKREACJA

Basen otwarty, Tenis, Tenis stołowy, Możliwości żeglowania & windsurfingu, Wypożyczalnia
rowerów, Duży plac zabaw, Zajęcia animacyjne dla dzieci,

OPIS
Położona wewnątrz Parku Narodowego Cilento i Vallo di Diano, u bram Marina di Camerota. Zielona
Wioska jest klasycznym przykładem "klimatycznej wioski" zanurzonej w dziewiczej przyrodzie, z dala
od cywilizacji, wśród wielowiekowych drzew oliwnych Pisciottana.
Kilka minut drogi od hotelu.... morze. Plaża otoczona wysokimi klifami, ale z dużą ilością piasku do
zabawy i opalania w ciepłym słońcu Cilento, wygodnie na leżakach. Nasza plaża w koncesji
zarezerwowanej wyłącznie dla klientów Green Vilage, zapewniamy dojazd.
Rezydencje gwarantują niezbędny i komfortowy pobyt (z klimatyzacją lub wentylatorami, w
zależności od typu).

Rytmy, które wyznaczają godziny spędzone we wsi są spokojne i pełne spotkań w restauracji na
świeżym powietrzu, między tematycznymi wieczorami, a miejscowymi specjałami do skosztowania w
towarzystwie chilijskiego wina, po aperitifie wziętym do baru tukulskiego położonego w "strefie
rozrywki i relaksu", gdzie można kąpać się w basenie, opalać się lub uczestniczyć w wielu zajęciach
organizowanych przez grupę profesjonalnych animatorów, którzy zapewnią Ci towarzystwo z
dyskrecją i swobodą.
Ponadto organizowane przez kierownictwo imprezy, duży ekran do wyświetlania wieczornych filmów
lub oglądania meczów piłkarskich. Do tego wiele gier wideo, piłkarzyki, tenis stołowego punkt
Internetowy.
Miłośnicy nurkowania mogą znaleźć się w Green Village Il Diving Center FIAS, co pozwoli ci zbliżyć
się do tego sportu nawet tym, którzy...."nigdy nie mieli odwagi zapytać...".
Dla najmłodszych mini klub i klub juniora.
Możliwe jest zarezerwowanie wycieczek, by odkryć nieznane i facynujące miejsca.

ZOBACZ CAMPING
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