Villaggio Turistico Internazionale
Bibione 30028, Via Colonie 2
tel. +39 0884-915336
tel. +39 0884-962961
https://www.vti.it/it/
czynny: 29.03. - 07.10.
GPS: 45°38'5''N, 13°2'12''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,
Umywalnie,
› SPORT I REKREACJA

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

OPIS
Zapach morza, cień drzew sosnowych i pieśń cykad - w przestronnych ceglanych domach można
przekształcić pragnienie relaksu w rzeczywistość, zanurzyć się w spokój lasu sosnowego, kilka
metrów od plaży i parku wodnego, aby znaleźć idealną równowagę między spokojnym
wypoczynkiem, a zabawą.
Położone na wschodzie Veneto, na granicy z Friuli, Bibione jest wyspą połączoną z lądem mostem i
znajduje się na weneckim wybrzeżu. Ma powierzchnię około 1800 ha. Pierwotnie ogromny las
sosnowy prawie całkowicie pokrywał wyspę, a wiatry sprzyjały powstawaniu wysokich, piaszczystych
wydm, które wciąż istnieją w okolicach Faro, u ujścia Tagliamento.

Naszych 178 domków jest wyposażonych w:
klimatyzację / ogrzewanie
telefon
łazienkę z prysznicem
prywatny parking
Usługi wliczone w cenę we wszystkich kategoriach:
zestaw pościeli dla każdego gościa
parasol plażowy z 2 leżakami na plaży od 5. do 15. rzędu w zależności od dostępności
wejście do basenów i parku wodnego
usługa animacji
Villaggio Turistico Internazionale posiada ponad 300 stanowisk namiotowych i dla przyczep
kempingowych.
Goście kempingu mogą korzystać z wszystkich usług na kempingu:
Samoobsługowe pranie i prasowanie
Wstęp wolny na baseny
Bezpłatny wstęp na plażę (w pobliżu miejscowości znajduje się bezpłatna strefa lub można
wynająć parasol słoneczny i leżaki)
Rozrywka
Klub dla dzieci
Działka A PLUS
Zasilanie elektryczne: 16 amperów
Zaopatrzenie w wodę pitną i usługi kanalizacyjne
Bezpłatne korzystanie z toalet i pryszniców z ciepłą wodą
Bezpłatne Wi-Fi dla 2 urządzeń przenośnych
Telewizja satelitarna
Działka A
Zasilanie elektryczne: 10 amperów
Zaopatrzenie w wodę pitną i usługi kanalizacyjne
Bezpłatne korzystanie z toalet i pryszniców z ciepłą wodą
Telewizja satelitarna

ZOBACZ CAMPING
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