Villaggio Turistico Lido D`abruzzo
Roseto degli Abruzzi 64026, Makarska
tel. +39 085 8942643
www.villaggiolidodabruzzo.it/
czynny: brak odpowiedzi
GPS: 42°42'5''N, 14°0'2''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami poza sezonem głównym,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem,
› 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, Umywalnie,
› SPORT I REKREACJA

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

OPIS
Lido d' Abruzzo to 4-gwiazdkowa wieś turystyczna z bezpośrednim dostępem do morza na wybrzeżu
Adriatyku, niebieska flaga, z plażą piaszczystą, położona w obszarze przyrody w regionie Abruzji,
która szczyci się 2 parkami narodowymi, bogatymi w zamki, fortece, starożytne wioski, wspaniałe
krajobrazy, nieskazitelne pejzaże, góry, tradycje kulinarne, winnice, bardzo blisko Rzymu.
Wioska jest nie tylko doskonałą bazą wypadową do odkrywania tego terenu, ale także oferuje
różnorodne usługi odpowiednie dla osób poszukujących komfortu, dobrego samopoczucia i zabawy,
rodzinnych wakacji lub znajomych. Park basenowy, duży plac zabaw, park sportowo-rekreacyjny,
animacja z zespołem, sala taneczna, restauracja pizzeria ze stołem i serwisem na wynos, bar z
basenem i teatrem, kiosk nad morzem w serwisie na wyposażonej plaży, centrum fitness i wellness, a
także wiele rozwiązań mieszkaniowych najlepiej dostosowanych do różnych potrzeb, to tylko

niektóre z elementów, które sprawią, że pobyt będzie niezapomnianym przeżyciem.
Dla miłośników camper van, wioska Lido d' Abruzzo jest zdecydowanie idealnym miejscem do
zatrzymania się, przechodząc przez Roseto degli Abruzzi w rzeczywistości można wybrać naszą
wioskę, aby wzbogacić swoją podróż. Oprócz wszystkich usług oferowanych przez wioskę, Lido d'
Abruzzo jest punktem wyjścia do odkrywania prawdziwie unikalnych miejsc. Miejscowość położona
jest przy bramach Rezerwatu Przyrody Borsacchio, popularnego miejsca dla miłośników krajobrazu i
długich spacerów na przyległej bezpłatnej plaży.
Kempingowicze znajdą u siebie: Camper Service, załadunek/rozładunek wody, zaopatrzenie w
energię elektryczną oraz wszystkie usługi oferowane przez wioskę.
Nadszedł czas na zatrzymanie się w Lido d' Abruzzo.
Stawki są naliczane za dzień, od przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Po tym czasie liczony
będzie również dzień wyjazdu.
Stawki obejmują: miejsce wyposażone w kolumnę elektryczną 10A, system odprowadzania wody i
odwadniania.
Toalety z bezpłatnymi gorącymi prysznicami.
Karta Klubowa: obsługa plażowa - wejście do basenów - plac zabaw - park sportowo-rekreacyjny Animacja - klub dziecięcy - autobus wahadłowy.
Serwis samochodowy
Wi-Fi.
Gry dla dzieci
Oprócz piękna morza i naszych plaż, oprócz optymalnej lokalizacji naszej wioski na wybrzeżu, jest
jeszcze kilka powodów, aby wybrać Lido D' Abruzzo.
Wewnątrz znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Restauracja-pizzeria, bar, miniaturowy rynek,
serwis tytoniowy, serwis ATM, fryzjerski, para farmacja i pralnia są do Państwa dyspozycji.
Miłośnik sportu? Tutaj można skorzystać z pięciu boisk do piłki nożnej, siatkówki plażowej,
koszykówki, piłki plażowej, windsurfingu i kajakarstwa. Czy jesteś miłośnikiem zajęć na świeżym
powietrzu? W okolicy można wypożyczyć rowery, łyżwy i wyruszyć na piesze wędrówki.
A może jesteś wśród tych, którzy chcą się całkowicie zrelaksować?
Nasze solarium z pewnością zaoferuje Ci idealne miejsce do absolutnego spokoju, leżąc na słońcu,
być może z ładną książką. Ale można również skorzystać z naszych specjalistów od masażu shiatsu
lub hydromasażu. Możesz również zamieścić zdjęcia świąteczne w Internecie w Wi-fi w miejscowości
Village.
Przez cały dzień dzieci będą rozpieszczone do wyboru, przechodząc z basenu z parkiem wodnym na
zajęcia z mini-klubem. Animacja jest zawsze gotowa uczynić naszych młodych gości bohaterami i
rozpieszczać ich aktywnościami stymulującymi i zabawnymi.
Nasze przestrzenie są tak zaprojektowane, aby zaspokoić potrzeby osób niepełnosprawnych.
Animacja we wsi
Animacja jest czymś, co nas wyróżnia i co jest warte pobytu u nas. Doświadczenie nauczyło nas
znaleźć właściwą mieszankę zaangażowania i dyskrecji gości. Rezultatem jest koktajl o lekkości i
profesjonalizmie, który można dostrzec nawet poprzez spotkanie z naszymi animatorami na ulicach

wioski.
Nasi animatorzy towarzyszą Ci przez cały dzień, od muzycznych przebudzeń po mecze drużynowe,
turnieje i imprezy.
Mimi, akrobaci, magicy, magicy, iluzjoniści, kabarety, grupy folklorystyczne, kluby nocne, taniec
dziecięcy, kluby dla dzieci i wiele innych rozrywek czekają na Ciebie z młodym i przyjaznym
zespołem.
Plaże o bardzo drobnym piasku, krystalicznie czyste morze z delikatnie opadającym dnem, peeling
śródziemnomorski: Lido d' Abruzzo cieszy się wyjątkowym położeniem na wybrzeżu Adriatyku, z jego
wyposażoną plażą i przylegającymi 2 km wolnej plaży, sprawia, że jest to idealne środowisko dla
spacerowiczów, dla tych, którzy chcą się zrelaksować, a nawet więcej dla rodzin z dziećmi, ponieważ
dzięki tym cechom rodzice mogą czuć się bezpiecznie.
Dzieci mogą bawić się na linii brzegowej, tworzyć piasku zamki, biegać i bawić z pomocą naszego
zespołu animacji, który codziennie oferuje wiele zajęć dla nich i dorosłych. Dla sportowców są kajaki
i windsurfing, a dla "leniwych" odpoczynek pod parasolem w leżakach. Na plaży znajduje się również
kiosk, w którym są przekąski z napojami, lody i aperitify.
Proste, smaczne i tradycyjne dania: dobre jedzenie jest mistrzem naszej restauracji, gdzie można
skosztować typowej kuchni Abruzji. A jeśli nigdy wcześniej nie próbowałeś tego, warto to zrobić!
Nasz region oferuje szeroki wachlarz przepisów, a jeśli nie lubisz ich teraz, gdy jesteś na wakacjach,
to kiedy to zrobisz?
Jesteśmy również bardzo dobrzy w "tradycyjnym repertuarze" kuchni włoskiej, na przykład z pizzą...
klasycznym dla nas Włochów, aby zakończyć dzień na morzu i przygotować się do zabawy wieczoru.
Nasza restauracja daje również możliwość zarezerwowania jedzenia na wynos...
Stratosfera! Moglibyśmy w ten sposób opisać nasz plac zabaw lub użyć jednego z wielu synonimów,
którym określili goście.
Park wodny z 3 basenami, z których jeden ma 1200 m kw.
Ale nie ograniczmy się do tego: zjeżdżalnie, kamikaze, sztuczne fale będą najlepszym miejscem
wypoczynku dla dorosłych i dzieci. Nie zapomnij jednak, że jeśli chcesz być "miękki" w absolutnym
spokoju, masz do dyspozycji również grzyb wirujący.
Nasz basen jest idealnym miejscem do relaksu w gorące dni, być może przed wyjściem na plażę. Ale
jest to również odpowiednie środowisko, jeśli szukasz alternatywy dla morza, w obszarze całkowicie
zaprojektowanym dla Ciebie i Twoich potrzeb.
Okolice:
SZLAKI MORSKIE, ALE RÓWNIEŻ SZLAKI ŻYWNOŚCIOWE I WINIARSKIE, SZTUKA, KULTURA I
SZLAKI ALTERNATYWNE
Gran Sasso
Codziennie możesz skorzystać z naszego darmowego lub płatnego programu wycieczek, który
oferuje Państwu możliwość pokazania piękna naszego terytorium.
Zabierzemy Cię do średniowiecznych wiosek w górach lub na wzgórzach, wprowadzimy Cię w
magiczne miejsca, takie jak starożytna twierdza Civitella del Tronto, poprowadzimy Cię po

alternatywnych trasach, takich jak te dla gospodarstw rolnych, aby odkryć życie "na farmie" i
autentyczność żywności i wina, zabierzemy Cię do odkrycia natury poprzez jazdę konną.
Oferujemy Państwu wakacje, w których nie zabraknie elementu kulturalnego, jeśli zdecydujesz się
odwiedzić takie miasta sztuki jak Teramo czy Campli i które zostaną wzbogacone o dodatkowy
element duchowości, dla miłośników turystyki religijnej, z przewodnikiem do pobliskiego San
Gabriele.
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