Mithos Camping & Village
Misano Adriatico 47843, Via Ponte Conca 43
tel. +39 (0) 541614819
tel. +39 (0) 3488560148
https://villaggiomithos.com/?lang=en
czynny: 01.04. - 30.09.
GPS: 43°58'1''N, 12°41'59''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 pobliżu rzeki lub strumienia,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Internet, Pralka, Bar (na miejscu lub w pobliżu), Sklep spożywczy (na miejscu lub w pobliżu),
Namioty do wynajęcia, Przyczepy turystyczne do wynajęcia,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Basen otwarty, Basen kryty, Kąpiele termalne , Tenis,
Tenis stołowy, Minigolf, Golf, Możliwości żeglowania & windsurfingu, Wypożyczalnia rowerów,
Wyciąg narciarski, Boisko do piłki plażowej, Wiata grillowa, Łowisko ryb, Zjeżdżalnia wodna, Zajęcia
animacyjne dla dzieci,

OPIS
Zanurz się w dziewiczej przyrodzie i rozkoszuj się fantastycznym weekendem. Zobacz wspaniały
spektakl przyrody! Nowoczesne domy jednorodzinne i mobilne wyposażone w każdy komfort,
wszystko w cichym, bezpiecznym i zadbanym lesie sosnowym, w centrum Riccione i Cattolica.
Otoczenie jest prywatne, piękne i relaksujące. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane z
ogródkiem i przydzielonym prywatnym parkingiem. Pokoje znajdują się w głównej willi. Wewnątrz
miejscowości znajduje się basen z leżakami i letnim barem. Wi-Fi jest bezpłatne w całej
miejscowości, Mini Club działa latem, a wypożyczalnia rowerów i transport wahadłowy na życzenie.
Plaża jest wyposażona w udogodnienia i oddalona o zaledwie 3 minuty. Zwierzęta domowe są zawsze

mile widziane za niewielką opłatą.
Nasz basen znajduje się w centrum miejscowości, otoczony palmami i sosnami. Jest zawsze
słonecznie i mamy duży plac do solarium z wygodnymi nowymi łóżkami, opalając się możesz cieszyć
się relaksującą muzyką w tle, a także za darmo surfować po internecie, korzystając z Wi-Fi
dostępnego w całym kurorcie. Basen jest wyposażony w wiele gier dla dzieci: łóżka powietrzne,
pływające deski, pływaki rurowe, płetwy itp.

ZOBACZ CAMPING
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