Camping Legjenda
Shkoder 4001 , Rruga Agron 1
tel. 355 69 650 6746
https://www.campinglegjenda.com
czynny: 01.01. - 31.12.01.01. - 31.12.
GPS: 42°2'37''N, 19°29'21''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Można przyjeżdżać z psami poza sezonem głównym, Minicamping w
gospodarstwie wiejskim, Camping całoroczny,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem, nad jeziorem, w pobliżu rzeki lub strumienia, 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,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Basen otwarty, Tenis, Możliwości żeglowania &
windsurfingu, Wypożyczalnia rowerów, Boisko do piłki plażowej, Wiata grillowa, Duży plac zabaw,
Łowisko ryb,

OPIS
Nowo zaprojektowana konstrukcja o powierzchni 10.000 metrów kwadratowych, 60 miejsc
parkingowych i 2000 metrów kwadratowych lasu, ma wiele miejsc dla namiotów, przyczep
kempingowych i przyczep, z wyposażeniem od najprostszych po najbogatsze i ze wszystkimi
udogodnieniami.
60 przestronnych stanowisk z zieloną trawą jest wyposażonych w prąd. Każda przyczepa
kempingowa, kamper lub namiot znajduje się dość blisko dwóch grup łazienek z pralkami,
suszarkami, deskami do prasowania i łazienką dla dzieci, zaprojektowanymi dla ich potrzeb. Ponadto
stworzyliśmy obszar odpowiedni dla dzieci, plac zabaw i basen. Na kempingu znajdują się
odpowiednie obiekty sportowe, w tym jedno boisko do siatkówki, jedno boisko do piłki nożnej i dwa

stoły do ping ponga.
Nasza restauracja-pizzeria Legjenda, z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży restauracyjnej,
znajduje się blisko kempingu i jest otwarta przez cały rok. Jadalnia, której ściany są pomalowane
freskami, jest chłodzona klimatyzacją. Tuż przy wejściu do restauracji znajduje się ogród o
powierzchni 6000 metrów kwadratowych: idealne miejsce do spędzenia przyjemnych godzin. Wiele
smacznych, wyśmienitych potraw tradycyjnej lokalnej kuchni, bez podawania prawdziwej włoskiej
pizzy wraz z bardzo dobrą rotisserie i innymi specjalnościami; w przeciwnym razie możesz
skorzystać z grilla i cieszyć się dniem z przyjaciółmi.
Mały supermarket z wszystkimi potrzebami kempingowymi jest do Twojej dyspozycji i oferuje
wszystkie niezbędne produkty, jak różne produkty spożywcze, warzywa, mleko i chleb, pamiątki i
zabawki.
Recepcja z ciepłym przywitaniem zapewnionym przez przyjazne zarządzanie rodziną, z
przyjemnością pomoże Państwu w organizacji wycieczek do Shkoder i poza nim. Możemy zaoferować
wycieczki z przewodnikiem, aby odwiedzić zamek Rozafa, aby odkryć jezioro Shkodra lub jezioro
Koman.
Nasz personel jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci zorganizować podróże. Mamy również
dostępne materiały (mapy i broszury, informacje o wioskach w okolicach Szkodry itp.), Które
przydadzą się podczas krótkich wycieczek pieszych lub rowerowych. Oferujemy możliwość
rezerwacji przewodników i prywatnych wycieczek w wielu miejscach (wynająć łódź, aby wybrać się
na wycieczkę nad jezioro, łowić ryby, zwiedzać itp.).

ZOBACZ CAMPING
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