Villaggio Turistico Residence Mare
Fermo 63900, Ugo La Malfa 19
tel. +39 0734 64 1946
www.residencemare.com/home.html
czynny: 01.05. - 10.09.
GPS: 43°13'44''N, 13°46'44''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Można przyjeżdżać z psami poza sezonem głównym, 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, Przyczepy turystyczne do wynajęcia,
Mobilhome'y i bungalowy 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,

OPIS
BIWAK I MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Wioska składa się z terenu kempingowego i obszaru zwanego "rezydencją", gdzie znajdują się miniapartamenty:
Kemping (otwarty od maja do września)
50 miejsc, w pełnym cieniu i wyposażone w elektryczność, dla miłośników wakacji w namiotach lub
przyczepach kempingowych;

Mieszkanie (otwarte przez cały rok)
24 3-pokojowe apartamenty, zaaranżowane w dwukondygnacyjnym kompleksie, z widokiem na plażę
lub ogród ozdobiony palmami i kwitnącą roślinnością, dla miłośników wygodniejszych wakacji.
Obiekt wyposażony jest w zarezerwowany parking;
apartamenty na parterze:
4 łóżka - składa się z: jednego pokoju dziennego/kuchni wyposażonej w naczynia kuchenne, jednego
pokoju dwuosobowego, jednego pokoju z łóżkiem piętrowym, łazienki z prysznicem. Weranda z
widokiem na morze lub ogród;
apartamenty na pierwszym piętrze:
4 łóżka - składa się z: jednego dużego pokoju dziennego/kuchni wyposażonej w naczynia kuchenne,
jednej sypialni dwuosobowej, jednego pokoju z łóżkiem piętrowym, łazienki z prysznicem. Balkon z
widokiem na morze. W obu pokojach istnieje możliwość dodania dodatkowego łóżka
jednoosobowego;
2 łóżka - składające się z: jednego pokoju dziennego/kuchni wyposażonej w naczynia kuchenne,
jednej sypialni dwuosobowej, łazienki z prysznicem. Balkon z widokiem na morze lub ogród. Istnieje
możliwość dodania dodatkowego łóżka w pokoju;
6 łóżek - składa się z: jednego dużego salonu/kuchni wyposażonej w naczynia i naczynia kuchenne,
jednej sypialni dwuosobowej i jednego łóżka piętrowego, jednego pokoju z łóżkiem piętrowym,
łazienki z prysznicem. Balkon z widokiem na morze.
ANIMALS
Zwierzęta są mile widziane przez cały rok. Nie mogą jednak dostać się na plażę i muszą być
trzymane na smyczy.
ENTERTAINMENT
Zajęcia rozrywkowe są gwarantowane w lipcu i sierpniu i dotyczą głównie dzieci.
SPORT
Dla wszystkich dostępne są: wielofunkcyjne boisko piłkarskie piłkarsko-volleyballowe, stół pingpongowy, kręgielnia, basen (gdzie jest zapewniona obecność ratowników), plac zabaw z
zjeżdżalniami i huśtawkami.
OBSŁUGA KLIENTÓW
Recepcja jest otwarta codziennie rano i po południu;
Bar i pizzeria/restauracja na terenie wioski, (na wynos, pół- i pełne wyżywienie).

ZOBACZ CAMPING
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