Village-camping Saragosa
Aglientu 07020, Vignola mare
tel. +39 079 602077
https://www.campingsaragosa.it/
czynny: 15.05. - 29.09.
GPS: 40°43'15''N, 9°25'6''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Można przyjeżdżać z psami poza sezonem głównym,
› 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, Tenis, Tenis stołowy, Golf, Możliwości żeglowania &
windsurfingu, Wypożyczalnia rowerów, Boisko do piłki plażowej, Duży plac zabaw, Zajęcia
animacyjne dla dzieci,

OPIS
LA TUA VACANZA
Wioska kempingowa
Kemping Saragosa jest miejscem, gdzie przyroda i człowiek w harmonii zaprojektowali jeden z
najpiękniejszych obrazów Costa-North Sardynia.
Oprócz dużej ilości miejsca w zacienionych stanowiskach do namiotów lub przyczep kempingowych,
2 duże grupy sprawnych toalet, darmowe prysznice gorące, przyłącza elektryczne (220 V.), również z
prywatną kabiną z prysznicem, toaletą i umywalką, do wynajęcia wyłącznie.
Saragosa z kempingiem wioskowym. Bungalowy o powierzchni od ok. 20 do 25 m². Karawany dla 2 i

4 osób z możliwością łazienki. Animacja dla dorosłych i dzieci (20/6-10/9).
Oczywiście BAR z widokiem na plażę, RYNEK, RESTAURANT, PIZZERIA, BAZAR-BOUTIQUE z
TABACCHI. Hala LAVATRICS z tokenem. Następnie GUARDIA MEDICA 24/24 H. (25/6-10/9).
SZKOŁA WINDSURFINGU I NURKOWANIA.
Usługi
W wiosce Camping Saragosa można znaleźć mnóstwo miejsca w zacienionych stanowiskach i rzut
kamieniem od plaży Vignola Mare dla przyczepy kempingowej, samochodu camper van lub namiotu:
Toalety, gorące prysznice, zimne prysznice, oprawy oświetleniowe 220 V, bar, targowisko,
restauracja-pizzeria, bazar, gazety, rękodzieło, butiki i produkty kempingowe, pralki uruchamiane
monetami, urzędnik ds. medycznych 24h/24 (30/6-1/9)
KEMPING SARAGOUS
oferuje gościom sportową ofertę:
Boisko piłki nożnej
Siatkówka i koszykówka
Szkoła nurkowania i windsurfing.
Idyllicznie usytuowany u podnóża hiszpańskiej wieży wybudowanej w XIV wieku, kemping
SARAGOSA leży obok urokliwej plaży. W cieniu dziesięciu akrów dużego lasu sosnowego na terenie
kempingu rozciąga się widok na szmaragdowy ocean. Miejsce, w którym przyroda i ludzie łączą się w
idealnej harmonii. Jest to jeden z najpiękniejszych kurortów na wybrzeżu Sardynii.
Kemping oferuje mnóstwo miejsca na WK/karawan i/lub namiot, przestronne toalety z gorącymi
prysznicami i prądem (220 V). Znajduje się w nim bar, supermarket, telefony publiczne i sklepik.
Opieka medyczna jest dostępna 24 godziny na dobę.
Oprócz pojedynczych kempingów dla samochodów ciężarowych i namiotów, mamy przyjemność
zaoferować do wynajęcia bungalowy, domy kempingowe i przyczepy kempingowe.

ZOBACZ CAMPING
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