Marbella Club
Centola - Palinuro 84051, Via Palorcio 3
tel. +39 0974 938366
tel. +39 0974 931003
www.marbellaclub.it/
czynny: 12.06. - 06.09.
GPS: 40°2'8''N, 15°18'35''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Można przyjeżdżać z psami poza sezonem głównym, Dla naturystów,
Minicamping w gospodarstwie wiejskim, Camping całoroczny,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem, w pobliżu rzeki lub strumienia,
› 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 otwarty, Tenis, Tenis stołowy, Możliwości
żeglowania & windsurfingu, Wypożyczalnia rowerów, Boisko do piłki plażowej, Wiata grillowa, Duży
plac zabaw, Zajęcia animacyjne dla dzieci,

OPIS
Klub Marbella Club jest wioską i kempingiem w Palinuro, doskonałym miejscem do letniego
wypoczynku w Cilento, jednym z najpiękniejszych i najbardziej nieskażonych obszarów Kampanii,
idealnym na wakacje na plaży z rodziną.
Miejscowość jest otoczona zielenią i wzgórzami, idealna dla miłośników trekkingu. Znajdujemy się
zaledwie kilka kroków od mitycznej, naturalnej plaży w kształcie łuku, jednego z klejnotów Parku
Narodowego Cilento, Vallo di Diano i Alburni. Nasze czyste i przejrzyste morze po raz kolejny zostało
nagrodzone Błękitną Flagą.

Plaża jest łatwo dostępna przez płaską, zacienioną i prywatną ścieżkę, która prowadzi do
krystalicznie czystego morza, w którym można łowić ryby oraz kąpać się. Aby dotrzeć do prywatnej
plaży, trzeba przejść przez charakterystyczny most, który znajduje się u ujścia rzeki Mingardo.
Klub Marbella w Palinuro oferuje specjalnie przygotowane wakacje, godne największych oczekiwań.
To więcej niż wymarzony urlop, to naprawdę raj!
Usługi
Jeśli szukasz wioski wakacyjnej lub kempingu w Palinuro, znajdziesz tu szeroki wachlarz usług, w
tym dwa baseny, restaurację i pizzerię, bar, bezprzewodowe łącze internetowe wi-fi w miejscach
wspólnych, mini-market, dyskotekę, plac zabaw dla dzieci, parking, dokowanie łodzi i wiele innych.
Animacja
Tutaj znajdziecie u nas najbardziej zabawny i zaskakujący personel animacji, gotowy zabawiać
dorosłych i dzieci. Animacja dla dzieci i codzienne pokazy, pływanie, taniec, aquagym, aerobik to
tylko niektóre z zajęć, które znajdziesz w codziennym programie. Każdego dnia czeka na ciebie wiele
niespodzianek, w przeciwnym razie jakie byłyby wakacje?
Sport
Dla wszystkich sportowców poszukujących aktywnego wypoczynku Palinuro jest doskonałą naturalną
sceną dla wielu sportowców. Okoliczne wzgórza są idealne do uprawiania trekkingu, a morze oferuje
wiele nowych odkryć. Skorzystaj z naszych kursów nurkowania, wypożyczalni łodzi, windsurfingu,
kajaków i pozwól się zachwycić cudami morza Cilento, każdego dnia, nowymi i wielkimi emocjami!
Wycieczki
Wśród wielu atrakcji, z których można wybierać, polecamy wycieczki w okolice: Pompeje, Paestum,
Kapri, Neapol, Wezuwiusz, klasztor kartuzjański Paduli, wszystkie fantastyczne miejsca, których nie
można pominąć i odwiedzić samotnie, z przyjaciółmi lub z rodziną. Aby się dobrze bawić i
zrelaksować, oferujemy spaghettate na plaży z nocną lamparatą, doskonałym sposobem na przeżycie
wakacji w pełnej harmonii z naturą.
ENG:
Klub Marbella jest wioską i kempingiem w Palinuro, dobrym miejscem do lądowania na wakacje w
Cilento, jednym z najpiękniejszych obszarów Kampanii, idealnym na wakacje na plaży z rodziną.
Miejscowość otoczona zielenią i wzgórzami, idealna dla miłośników trekkingu. Jesteśmy zaledwie
kilka kroków od słynnej plaży Arco Naturale, jednego z klejnotów Parku Narodowego Cilento i Vallo
Diano Alburni. Nasze czyste i przejrzyste morze po raz kolejny zostało nagrodzone Błękitną Flagą.
Plaża jest łatwo dostępna przez płaski podjazd, zacieniony i prywatny, z widokiem na czyste błękitne
morze, gdzie można łowić ryby, a także nurkować w krystalicznie czystych wodach. Aby dotrzeć do
prywatnej plaży, trzeba przejść przez charakterystyczny most, który łuk nad ujściem rzeki Mingardo.
Marbella Club Palinuro oferuje wakacje "wykonane na miarę", godne największych oczekiwań. Inni,
którzy marzyli o wakacjach, to naprawdę jest raj!
Serwis
Jeśli szukasz wioski wakacyjnej lub kempingu w Palinuro, znajdziesz tu szeroką gamę usług, w tym
dwa baseny, restaurację i pizzerię, bar, Wi-Fi w miejscach publicznych, mini dyskotekę, plac zabaw
dla dzieci, parking, cumowanie łodzi i wiele innych.
Animacja
Tutaj znajdujemy personel rozrywki, najbardziej zachwycająca niespodzianka może sprawić, że
śmiejesz się głośno, gotowy do zabawy młody i stary. Rozrywka dla dzieci i codzienne pokazy, nauka

pływania, taniec, aerobik wodny, aerobik stepowy to tylko niektóre z zajęć, które znajdziesz w
codziennym programie. Każdego dnia czeka na Ciebie wiele niespodzianek, inaczej byłbyś na
wakacje?
Sport
Dla wszystkich sportowców poszukujących aktywnego wypoczynku, Palinuro jest doskonałym
miejscem. Okoliczne wzgórza są idealne do uprawiania wędrówek, a morze oferuje wiele nowych
odkryć. Skorzystaj z naszych kursów nurkowania, usług, wypożyczalni łodzi, windsurfingu, kajaków i
pozwól się uchwycić cuda morza Cilento, codziennie, nowe i bardzo ekscytujące!
Wycieczki
Spośród wielu atrakcji, które można wybrać, polecamy wycieczki do zwiedzania okolic: Pompeje,
Paestum, Kapri, Neapol, Wezuwiusz, Certosa di Padula, wszystkie fantastyczne miejsca do
odwiedzenia i odwiedzenia samotnie, z przyjaciółmi lub z rodziną.
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