Ada - rodzinne pole namiotowe
Sarbinowo
Sarbinowo 76-034, Nadmorska 128
tel. kom. 601 483 197
www.ada.strefa.pl
GPS: 54°14'47''N,15°55'52''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Camping czynny w sezonie,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem, w pobliżu miasta,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Restauracja (na miejscu lub w pobliżu), Bar (na miejscu lub w pobliżu), Przyczepy turystyczne
do wynajęcia, Mobilhome'y i bungalowy do wynajęcia, Umywalnie,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Możliwości żeglowania & windsurfingu, Boisko do piłki
plażowej, Rowery wodne, Kąpielisko dla dzieci, Duży plac zabaw, Łowisko ryb,

OPIS
Szanowni Państwo, rodzinne pola namiotowe ADA umiejscowione są na przepięknym wybrzeżu
Słowińskim, w okolicy jeziora Jamno. Wśród wspaniałego krajobrazu niewielkich portów rybackich,
piaszczystych klifów, szerokich plaż oraz rozległych wydm, rozsiane są urokliwe uzdrowiska i
miejscowości wczasowe. Chcąc zapewnić Państwu swobodny wybór pomiędzy błogą ciszą plaży
Sarbinowa a rozrywkami roztańczonego Mielna, z ogromną przyjemnością zapraszam do zapoznania
się z obydwoma naszymi ośrodkami wczasowymi, z których każdy oferuje wysoki standard i
wypoczynek w komfortowych warunkach. Sarbinowo jest cichą, spokojną miejscowością wijącą się
malowniczo wzdłuż plaży. Nasz kameralny ośrodek znajduje się w jej najspokojniejszym zakątku, na
zakończeniu drogi asfaltowej wiodącej dalej żwirowym traktem wzdłuż morza, wśród malowniczych

pól aż do latarni morskiej w Gąskach. Rodzinne pole namiotowe ADA to idealne miejsce
przeznaczone do wypoczynku. Ze względu na wysoki standard korzystają z niego wymagający turyści
z całej Europy. Miła i sprawna obsługa z najwyższą starannością otacza opieką wszystkich naszych
gości, aby wczasy przebiegały w miłej i rodzinnej atmosferze. Wyborna kuchnia w naszej restauracji
serwuje oprócz dostarczanych z pobliskiego portu świeżych ryb, także specjały kuchni polskiej i
śląskiej, oraz dania przeznaczone dla dzieci. Każdy posiłek można zamówić na wynos i delektować
się nim wśród zieleni przy własnej przyczepie campingowej lub zabrać ze sobą na plażę. Ponieważ
szczególną troską otaczamy przebywające u nas rodziny z dziećmi, posiadamy wydzielony plac
zabaw, a bryza znad morza sprawia, że jest to idealne miejsce do puszczania latawców. Ze względu
na bezpieczeństwo najmłodszych ograniczyliśmy jazdę samochodów po terenie ośrodka do minimum,
zapewniając wygodny parking przy wjeździe na ośrodek do codziennego trzymania samochodów.
Serdecznie zapraszamy!
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