Villagio Camping Tesonis
Marina di Tertenia 08047, Località Tesonis / Capo Sferracavallo
tel. +39 0782 570441
tel. +39 0782 570442
tel. kom. +39 3280929872
www.campingtesonisbeach.it/
czynny: 19.05. - 16.09.
GPS: 39°42'4''N, 9°39'54''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),
Przyczepy turystyczne do wynajęcia, Umywalnie,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Tenis, Tenis stołowy, Minigolf, Możliwości żeglowania &
windsurfingu, Wyciąg narciarski, Duży plac zabaw, Zajęcia animacyjne dla dzieci,

OPIS
Boschetto Holiday Tesonis® "to kemping położony nad brzegiem morza u podnóża góry w Tertenii,"
Marina di Tertenia / Tesonis ", w prowincji Ogliastra. Jego położenie, lekko nachylone, zapewnia
wspaniały widok na zatokę Foxi Manna, a morze i góra nadają temu zakątku Sardynii szczególny
urok.
Odosobniony i cichy obiekt - z wszystkimi usługami, rozrywką, w tym Baby and Kids Club - pozwala
na autentyczny kontakt z naturą i zapewnia relaksujący pobyt. Krystalicznie czysta woda ma tę
zaletę, że jest bogata w ryby, a jej czysta woda jest doskonała dla tych, którzy lubią nurkowanie.
Dostęp do kempingu jest bardzo łatwy, nawet dla campingowców i przyczep kempingowych. Toalety
są tak urządzone, że odległość od stanowiska jest niewielka. Gorąca woda, nawet w prysznicach, jest
bezpłatna.
Plaża Tesonis Beach jest kempingiem położonym bezpośrednio nad morzem, u stóp góry, w gminie

Tertenia, Frazione Marina, w Tesonis, w prowincji Ogliastra. Jego lekko pochyłe położenie zapewnia
wspaniały widok na zatokę Foxi Manna, a morze i góra nadają temu zakątku Sardynii szczególny
urok.
Jest to Wioska sportu i zabawy, plaże i atrakcje nadmorskie, które pozwalają na autentyczny kontakt
z naturą i zapewniają pobyt prawdziwego relaksu.
Kolumna dla energii elektrycznej, zgodnie z przepisami EWG. Napięcie zasilania wynosi 230 V 50
Hz.
Klimatyzowane i doskonale wyposażone bungalowy z kuchnią i łazienką są doskonałym rozwiązaniem
mieszkaniowym, prostym, ale wygodnym i ekonomicznym, dla od 2 do 4 osób, spełniającym
wymagania w rozsądnych cenach.
Klimatyzowane i wyposażone domy mobilne to rozwiązanie znane i cenione przez wielu turystów, z
ofertą kuchni i łazienki, od 2 do 7 łóżek.
Do Państwa dyspozycji, między innymi:
Punkt internetowy WiFi
boisko do piłki nożnej i kort tenisowy
minigolf i korty tenisowe
Serwis bezpłatnej animacji
Restauracja, Pizzeria, bar i market
Pralnia na monety
Zbiornik chemicznego odwadniania ubikacji
Służba kempingowa
Dostępne są trzy plaże.
Pierwsza z nich jest bezpośrednio dostępna, do pozostałych dwóch można dojechać z drogi biegnącej
wzdłuż kempingu do pochylni i wodowania łodzi (około 200 metrów).
Kemping Tesoni, położony u podnóża Montiferru, wiszący nad Punta Cartucceddu, z widokiem na
tereny Ogliastry i Sarrabus, oferuje wyjątkowe możliwości wędrówek pieszych i trekkingowych.

ZOBACZ CAMPING
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