Romea Family Camping
Casal Borsetti 48123, Spallazzi 1
tel. +39 0544 446311
www.campingromea.it/
czynny: 20.04. - 30.09.
GPS: 44°31'45''N, 12°16'35''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Można przyjeżdżać z psami poza sezonem głównym, Dla naturystów,
› 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,
Mobilhome'y i bungalowy do wynajęcia, Umywalnie,
› SPORT I REKREACJA

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

OPIS
Romea Family Camping położony jest w cichej i spokojnej okolicy, wśród zielonych lasów sosnowych
i szerokich plaż z drobnym piaskiem Ravennati Lidi. Odkryj więcej i usługi naszego kempingu w
pobliżu Rawenny, Casalborsetti.
Wybierz, jeśli chcesz zatrzymać się w jednym z naszych wygodnych stanowisk lub jeśli chcesz
zarezerwować jeden z naszych bungalowów i domów mobilnych.... dla Ciebie tak wiele codziennej
uwagi, z wieloma możliwościami rozrywki i zabawy!
ODKRYJ NASZ KEMPING

Bezpośrednio nad piękną plażą Ravennati Lidi, znajduje się oaza dobrego samopoczucia i spokoju.
Na wakacje kempingowe bezpośrednio na plaży w pobliżu Rawenny, wybierz usługi i udogodnienia
Kempingu Rodzina Romea, naszego rodzinnego kempingu na Lidi di Ravenna. Wewnątrz znajdziecie
Państwo 300 zacienionych miejsc do spania i cztery grupy toalet, wyposażone w gorące prysznice,
pokoje dziecięce, toalety chemiczne oraz usługi dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego oferujemy
również możliwość zakwaterowania w naszych 14 komfortowych domkach murowanych lub w 10
domach mobilnych z klimatyzacją, łazienkami i w pełni wyposażoną kuchnią.
Odkryj wiele innych usług dostępnych na Kempingu Rodzinnym Romea, w tym
Restauracja i pizzeria
Bar z salą gier
Bazar
Place zabaw dla dzieci
Obszar piknikowy i grillowy
Koszykówka, siatkówka plażowa, tenis plażowy
tenis stołowy
Wi-Fi
Rowery do wypożyczenia
Usługi prania i prasowania
Serwis kamperów i myjnia samochodowa
Przystanek autobusu przed wejściem
Animacja z tematycznymi imprezami i grami
Mini Club i wieczór taneczny dla dzieci
Wycieczki.
SPIAGGIA
Z Campingiem Rodzinnym Romea możesz cieszyć się niezapomnianym urlopem bezpośrednio na
plaży Lidi di Ravenna. Położony przed morzem, do którego dostać się można krótkim i szerokim
wybrukowanym szlakiem, który przecina las sosnowy i małą naturalną wydmę, nasz kemping z plażą
w Marina Romea idealny na rodzinne wakacji kilka kroków od morza.
Przyjemni goście znajdą tu plażę z delikatnym piaskiem, morze o płytkim dnie, bezpieczne dla dzieci.
Bez względu na to, czy szukasz relaksu w słońcu, czy też zabawy i aktywności fizycznej, na plażach
wybrzeża Rawenny zawsze znajdziesz to, czego szukasz.... z czystą wodą, przez lata z tytułem
Błękitna Flaga Europy, uznanej przez Światową Organizację Turystyczną.
NASI PRZYJACIELE ZWIERZĄT
Jeśli podróżujesz z psem i szukasz obiektu, który w najlepszym razie może Cię powitać, odwiedź
Camping Rodzina Romea, nasz kemping dla zwierząt w Marina Romea, gdzie znajduje się również
punkt Psów, aby kąpać psa, kiedy tylko zechcesz.
W Lidi di Ravenna można spędzić wakacje z pupilami: blisko naszej struktury znajdują się szerokie
zielone przestrzenie, gdzie można razem zrelaksować się i spacerować.... Twój lojalny czworonożny
przyjaciel zawsze będzie tu mile widziany!
Okolica oferuje kilka możliwości dla naszych gości:
Sporty, wellness i zajęcia w przyrodzie, takie jak: obserwowanie ptaków; wycieczki piechotą,
rowerem, łodzią, koniem; spa i centrum odnowy biologicznej; kuchenka i windsurf; korty tenisowe,
klub golfowy i inne obiekty sportowe.
Sztuka i kultura: Rawenna, dawniej stolica Cesarstwa Rzymskiego, z niesamowitym rekordem 8

zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO; miasta Ferrara i Bolonia, oddalone
zaledwie godzinę drogi od kempingu; oraz kilka mniejszych miast i wsi, z pięknymi zabytkami i
krajobrazami oraz doskonałą gastronomią.
Rozrywka i nocne życie: przede wszystkim Mirabilandia, największy park rozrywki we Włoszech; a
także kluby i dyskoteki, restauracje, sklepy i tak dalej; wreszcie nie zapomnij o mieście Rimini i jego
okolicach (mniej niż godzinę od kempingu), mnóstwie parków tematycznych, parków rozrywki,
parków wodnych i tak dalej.

ZOBACZ CAMPING
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