Villaggio Camping Calapineta
Capo Comino, Siniscola 08029, SS125 KM250
tel. +39 0784 819184
tel. +39 338 3564002
calapineta.it/homepage_en/
czynny: 01.05. - 30.09.
GPS: 40°34'9''N, 9°47'14''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Można przyjeżdżać z psami poza sezonem głównym, Minicamping w
gospodarstwie wiejskim, Camping całoroczny,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem,
› 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,
Umywalnie,
› SPORT I REKREACJA

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

OPIS
Wioska kempingowa Calapineta położona jest w sosnowym lesie niedaleko morza. Jest około 50
minut na południe od Olbii, w gminie Siniscola, w pobliżu małej wioski Santa Lucia.
W pobliżu znajduje się plaża znana jako Capo Comino, gdzie białe piaski pomagają stworzyć jeden z
najpiękniejszych krajobrazów naturalnych Sardynii.
Wioska kempingowa Calapineta oferuje swoim gościom możliwość zakwaterowania się w
drewnianych lub murowanych domkach kempingowych w cieniu sosny lub w domkach
kempingowych (z namiotami, przyczepami kempingowymi, kempingami).

Szkoła żeglarstwa: Jeśli szukasz aktywnego wypoczynku, w którym możesz nauczyć się żeglować lub
nawet doskonalić swój styl, Sardynia jest właśnie dla Ciebie: rajem dla żeglarzy, zarówno
początkujących, jak i bardziej doświadczonych żeglarzy. Calapineta we współpracy ze Szkołą
Żeglarską Amfibie Treks oferuje indywidualne lub grupowe lekcje żeglarstwa i windsurfingu na
mieczach lub katamaranach.
Usługi dostępne w Calapineta Wioska kempingowa:
Plaża
Plac zabaw dla dzieci
bar
Pizzeria
Rozrywka
Basen
Tenis/piłka nożna
Pralnia
Umywalnie
Plaża
Plaża tuż przed kempingiem znana jest jako The Confetti, czyli plaża "sugared almond", ponieważ nie
jest piaszczysta, ale pokryta kamykami, które nadały plaży nazwę.
Woda jest krystalicznie czysta. Otacza plażę gęsty las sosnowy, ten sam, która rozciąga się z
kempingu.
Plac zabaw dla dzieci
Przy głównym placu kempingu znajduje się plac zabaw dla dzieci, gdzie małe dzieci mogą swobodnie
się bawić.
bar
Bezpośrednio na głównym placu kempingu znajduje się bar, idealne miejsce na śniadanie lub
relaksujący napój wieczorem. Bar oferuje obszerną, zewnętrzną część z wygodnymi fotelami idealne miejsce do siedzenia i rozmowy. Wewnątrz baru znajduje się bar bilardowy i telewizor.
Pizzeri
Na placu głównym kempingu znajduje się również przyjazna Pizzeria z dużą krytą jadalnią, jak
również teren zewnętrzny.
Lekką rozrywkę zapewnia się przez cały lipiec i sierpień, zwracając szczególną uwagę na Klub
Dziecięcy i zawody sportowe.
Teren kąpielowy składa się z trzech basenów: jednego dla dorosłych i dwóch dla dzieci. Baseny
otoczone są obszarem relaksacyjnym, częściowo słonecznym i częściowo zacienionym sosnami
śródziemnomorskimi.

Kemping oferuje własny kort tenisowy/ boisko do piłki nożnej. Na życzenie gości dostępne są piłki
nożne, rakiety i piłki tenisowe. W czasie Państwa pobytu i zgodnie z życzeniem, personel rozrywki
organizuje turnieje, w których nasi goście mogą wziąć udział. Wszystkie te czynności mogą również
odbywać się wieczorem.

Pralnia
Wioska kempingowa Calapineta oferuje pralnię z pralkami uruchamianymi za pomocą żetonów.
Tokeny można nabyć od Recepcji za cenę 5,00 € za każdy.
Umywalnie
Kemping oferuje cztery bloki prysznicowe/toaletowe. Wszystkie wyposażone są w prysznice ciepłej
wody (żaden żeton nie jest wymagany).

Południowo-wschodni wiatr wieje niemal codziennie w zatoce Santa Lucia, 2-3 Beaufort rano i 4-5
Beaufort po południu. W miesiącach letnich morze jest na ogół spokojne, zapewniając idealne
warunki pogodowe dla początkujących. Woda jest również ciepła latem, więc nie ma potrzeby
stosowania specjalnego kombinezonu! Jeśli jednak jest Ci zimno, Amfibie Treks możesz wynająć taki
strój.

ZOBACZ CAMPING
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