Villagio Camping Duca Amedeo
Martinsicuro 64014, Lungomare Europa 158
tel. +39 0861 797376
www.ducaamedeo.it/
czynny: 08.05. - 16.09.09.01. - 16.04.
GPS: 42°52'53''N, 13°55'14''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Można przyjeżdżać z psami poza sezonem głównym,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem, w górach,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Pralka, 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

Basen otwarty, Tenis, Tenis stołowy, Golf, Możliwości żeglowania & windsurfingu, Wypożyczalnia
rowerów, Boisko do piłki plażowej, Wiata grillowa, Duży plac zabaw, Łowisko ryb, Zajęcia
animacyjne dla dzieci,

OPIS
Wioska kempingowa DUCA AMEDEO o powierzchni 33.524 metrów kwadratowych. jest położona
kilka metrów od całkowicie piaszczystej plaży i ponad 50 metrów szerokości pomiędzy zielonym
wzgórzem a błękitnym morzem, w jednym z najpiękniejszych widoków Adriatyku w Abruzji.
Wioska kempingowa i Abruzja
Nasza wrażliwość na środowisko osiąga doskonałość dzięki maniakalnej dbałości o zieleń i
oszczędność energii: Oświetlenie zewnętrzne LED, klimatyzatory, energooszczędne lampy,
oszczędność wody, innowacyjny system uzdatniania wody pitnej, mocny słoneczny system grzewczy
dla ciepłej wody oraz system fotowoltaiczny 60 kW, który zapewnia niemalże wszystkie wymagania

energetyczne tworzą naszą filozofię życia, do tego stopnia, że zostaliśmy nagrodzeni przez
LEGAMBIENTE TURISMO wśród 12 najlepszych struktur włoskich w latach 2005 i 2006
reprezentowaliśmy Włochy w 2006 roku.
Dlaczego warto wybrać Wioskę Kempingową Duca Amedeo:
Ponieważ jest daleko od kolei.
Ponieważ znajduje się przy morzu.
Ponieważ jest to tylko rzut kamieniem od centrum miasta.
Ponieważ ma szeroką piaszczystą plażę i płytkie morze.
Kemping Abruzja
Basen kąpieliskowy z hydromasażem, kącikiem dla dzieci, zjeżdżalnią i wyposażonym solarium to
idealna mieszanka zabawy i relaksu, idealna do uprawiania sportów wodnych i aerobiku.
Wioska Abruzja
W zajęciach organizowanych przez nasz zespół animacyjny, oprócz turniejów piłki nożnej, tenisa
stołowego, siatkówki plażowej i imprez w basenie, bohaterami są Państwa dzieci. Naszym celem jest
zabawa i rozwój ich kreatywności pomiędzy zielenią przyrody a błękitnym morzem.
Dla miłośników 4 kółek posiadamy flotę rowerów do wynajęcia i polecamy na południe, od
Martinsicuro do Roseto, 25 km szlaku rowerowego nad morzem, po krótkim odcinku wybrzeża
Adriatyku na północ, w regionie Marche.
A dla "wytrenowanych", pedałowanie wzgórzami na różnych szlakach winiarskich i olejowych między
winnicami a drzewami oliwnymi, gdzie powstają nasze najsłynniejsze dania gastronomiczne: oliwa z
d. o. o. p. Petruziano, Trebbiano, Cerasuolo, Montepulciano; Pecorino i Passerina.
Mniej niż 100 m od wsi, nad brzegiem morza Martinsicuro, znajduje się BAR PIZZERIA
RISTORANTE CASABIANCA, z doskonałą relacją wartości do ceny i możliwość zakupu żywności na
wynos lub skorzystanie z pełnego wyżywienia lub umowy na pół wyżywienie.
Centrum miasta jest oddalone o ok. 200 m, dok dla łodzi rybołówstwa przybrzeżnego oddalony o
niecałe 1 km i cieszy się dużą popularnością wśród naszych gości, ponieważ kupujemy ryby jeszcze
"żywe" bezpośrednio z sieci rybackich.
Obóz w Abruzji
Kemping Duca Amedeo jest idealnym wyborem dla tych, którzy chcą spędzić wakacje w kontakcie z
przyrodą, ale nie rezygnując z komfortu bliskości morza.
Posiada 149 stanowisk (wszystkie perfekcyjnie zacienionych naturalnie lub sztucznie: oazę spokoju w
cieniu wielowiekowych drzew oliwnych, palm, klony oraz melie i pieprz.
Codzienny spokój klienta potwierdza odległość od torów kolejowych (1km) i ścisły czas ciszy, od
14:00 do 16:00 i po północy.
Grupa toalet wyposażona jest w pralnię, żeton do prasowania, pokój dziecięcy oraz darmową gorącą
wodę. Wszystkie pochylnie wyposażone są w zasilacz i większość łącza TV.
Srefa "A" szczególnie nadaje się do miejsc dla samochodów kempingowych o długości powyżej 8

metrów.
Basen, animacja i korzystanie z sprzętu sportowego są BEZPŁATNE.
Bezpłatna obsługa plażowa TYLKO dla gości domków letniskowych, ruchomych domów i
apartamentów.

ZOBACZ CAMPING
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