Porticello Village
Marina di Camerota 84040,
tel. +39 0974 - 932945
tel. +39 348 22 63 143
www.porticellovillage.com/
czynny: 07.05. - 07.09.
GPS: 40°0'25''N, 15°21'1''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, Tenis stołowy, Wiata grillowa, Duży plac zabaw, Zajęcia
animacyjne dla dzieci,

OPIS
Cilento Park
Otoczona wielowiekowymi drzewami oliwnymi, wioska Camping Porticello, jest położona wzdłuż
wybrzeża Cilento. Obiekt zlokalizowany jest w obrębie jednego osiedla o powierzchni ok. 70.000 m2,
które charakteryzuje się pagórkowatym terenem łagodnymi zboczami w dół do morza, obejmującym
dużą prywatną plażę, idealną dla tych, którzy marzą o spędzeniu urlopu w spokoju wybierając wioskę
formuły kemping.
Wioska
Apartamenty są nowo wybudowane. Mogą pomieścić od 4 do 6 osób, mają taras z widokiem na
morze. Prywatny parking, podwójna sypialnia, pokój dzienny z rozkładaną sofą (z możliwością
dostawki) oraz aneks kuchenny z lodówką i naczyniami, 1 łazienka z wszystkimi udogodnieniami.
Wyposażony jest również w TV sat, wewnątrz znajdują się już koce i poduszki. System elektryczny

jest zgodny z normami, ceramiczne urządzenia sanitarne, wysokiej jakości sprzęt gospodarstwa
domowego, lodówka z zamrażarką, płyta grzewcza z 4 palnikami gazowymi.
Usługi
Kuchnia naszej restauracji samoobsługowej posiada kucharzy, którzy potrafią przyrządzić typowe
specjały Cilento oraz dania kuchni międzynarodowej z możliwością spróbowania tych potraw na
tarasie zacienionym drzewami oliwnymi.
Mini-market jest dostępny ze wszystkim, czego potrzebujesz, aby Twoje wakacje były bardziej
relaksujące. Niedaleko od restauracji znajduje się bar, w którym można zaspokoić każde życzenie.
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ZOBACZ CAMPING
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