Pineta sul Mare Camping Village
Cesenatico 47042, Stoccolma
tel. +39 0547 1932060
www.pinetasulmarecampingvillage.com/
czynny: 01.06. - 07.09.
GPS: 44°13'8''N, 12°22'46''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, 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,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Basen otwarty, Basen kryty, Kąpiele termalne , Sauna,
Tenis, Tenis stołowy, Minigolf, Golf, Wypożyczalnia rowerów, Wyciąg narciarski, Boisko do piłki
plażowej, Wiata grillowa, Duży plac zabaw, Zjeżdżalnia wodna,

OPIS
Witamy w Pineta Village Camping Village Cesenatico (Wsi Kempingowej)
Miłośnicy przyrody i wakacji na świeżym powietrzu z pewnością docenią Kemping Pineta sul Mare za
rozległe przestrzenie, za jego położenie nad morzem Cesenatico i za piękne otoczenie, dzięki
obecności sosnowego lasu.
Pineta sul Mare Camping Village jest oazą relaksu. 45.000 metrów kwadratowych, w których
znajdują się przestronne staniowiska, domki leonardesco i mobilne domy, zaledwie kilka kroków od
morza i urokliwe historyczne centrum Cesenatico, słynące z portu leonardesco.
Lasy sosnowe
Znajdujące się w przepięknych lasach sosnowych stanowiska, mobilne domy i domki lesiste

zagłębiają się w przepiękny las sosnowy, gwarantują ciche pobyty, z dala od hałasu i szalonych
rytmów, całkowicie w kontakcie z naturą.
Goście naszego kempingu mają do dyspozycji niezliczoną ilość usług w pobliskiej Wiosce
Kempingowej Cesenatico, łatwo dostępne w 5 minut na piechotę lub wygodny transport wahadłowy,
zawsze aktywny, całkowicie bezpłatny i realizowany przez wesoły mały pociąg bardzo ceniony przez
dzieci.
Plaża Cesenatico
Nasz Kemping w Cesenatico posiada prywatną plażę, oddaloną o 500 metrów. Znajdują się tu dwa
zakłady kąpieliskowe: Bagno Camping i Bagno Top Story, gdzie można powitać gości z wioski,
oferując duży obszar plaży wyposażony w leżaki i parasole na przyjemne chwile poświęcone kąpieli
słonecznych lub relaks w cieniu.
Plaża na tym obszarze charakteryzuje się obecnością drobnego piasku i morza z bezpiecznym dnem
morskim, idealne do gier dla dzieci i zawsze nadzorowane przez ratowników.

ZOBACZ CAMPING
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