Portofelice Camping Village
Eraclea Mare (VE) 30020, Viale dei Fiori 15
tel. +39.0421.66411
www.portofelice.it/
czynny: 13.05. - 17.09.18.09. - 12.05.
GPS: 45°33'23''N, 12°46'33''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Minicamping w gospodarstwie wiejskim, Camping całoroczny,
› 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,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Basen otwarty, Kąpiele termalne , Tenis, Tenis stołowy,
Minigolf, Golf, Możliwości żeglowania & windsurfingu, Wypożyczalnia rowerów, Wyciąg narciarski,
Duży plac zabaw, Zajęcia animacyjne dla dzieci,

OPIS
Kemping położony jest we wspaniałym lesie sosnowym Eraclea Mare, pomiędzy znanymi plażami
Jesolo i Caorle oraz 50 km od Wenecji.
Miejsca kempingowe: 65 do 90 m2, wszystkie z dobrym cieniem, zasilanie sieciowe 220V (6-8 A). W
wielu miejscach w pobliżu znajduje się woda pitna, wysypisko śmieci, siatki przeciwgradowe i
parking samochodowy.
Wyposażenie do kąpieli: nowe kostki kąpielowe z nowoczesnymi udogodnieniami dla
kempingowiczów. Zimna i gorąca bieżąca woda 24 godziny na dobę. Dostępne są również pralki,
suszarki bębnowe i prasowalnia, łazienka dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie dziecięce,
myjnia samochodowa i camper-service. Dla dzieci nasza kolorowa toaleta i prysznic dla dzieci poniżej
10 roku życia.

Zakwaterowanie: murowane domki letniskowe i chatki oraz Maxi Caravan Bürstner do 7 osób. W
pełni umeblowane i wyposażone w klimatyzację, sejf, telewizję satelitarną, moskitiery i taras.
Parking w pobliżu. Od 2007 roku dostępny jest "Wilma Court": 22 nowo wybudowane murowane
domki w sugestywnym dziedzińcu z roślinami, altanami i przepięknymi ścieżkami.
Plaża: Prywatna i ograniczona, z parasolami, leżakami i wypożyczalnią.
"Dolce Vita": baseny kąpielowe dla dorosłych i dzieci, 2 jacuzzis w tropikalnym otoczeniu, 2
zjeżdżalnie dla dzieci w wieku 3/12 lat; bar-restauracja-pizzeria i nowy supermarket, bazar, gazety i
papierosy; Wesołe miasteczko, Mini Kart, Mini łódź, centrum obsługi klienta w zakresie napraw i
zamówień na wynajem rowerów, wypożyczalnia itp.bankomat i punkt internetowy, pierwsza pomoc,
usługa pocztowa.
Sport: boiska piłkarskie; koszykówka, siatkówka plażowa, tenis, tenis stołowy, boisko do ćwiczeń, 2
place zabaw dla dzieci (jeden z nich ma powierzchnię 5000 m2).
Rozrywka: zespół oferuje szeroki wybór zabaw dla dorosłych i dzieci przez cały dzień.
Mini-Club i szkoła piłkarska są dostępne dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat.
Niedaleko: pole golfowe oddalone o około 6 km, szkoły jeździeckie 200 m i 4 km.
Portofelice: relaks i zabawa!
Portofelice na wakacje nad morzem.

ZOBACZ CAMPING
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