ATC Marina Liptov
Bobrovnik 032 23, Bobrovnik 140
tel. kom. +421 902 605 605
www.marinaliptov.sk
GPS: 49°7'6''N,19°28'46''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

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

nad jeziorem, w górach,
› STANDARDY CAMPINGOWE

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

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Basen kryty, Sauna, Możliwości żeglowania &
windsurfingu, Wypożyczalnia rowerów, Rowery wodne, Wiata grillowa, Duży plac zabaw, Łowisko
ryb,

OPIS

Najnowszy kemping nad wodą na Słowacji!
ATC Marina Liptov jest obecnie najnowszym obozem na Słowacji, położonym w miejscowości
Bobrovník w pobliżu Liptowskiej Mary. Obóz położony jest na wzgórzu nad kurortem Marina Liptov,
około 100 m od brzegu Liptowskiej Mary, z pięknymi krajobrazami i widokami 360˚.
W obozie oferujemy zakwaterowanie w trzech domkach mobilnych ze wspaniałym widokiem, każda
jednostka może pomieścić 6 osób. Posiada trzy sypialnie i salon z własnym aneksem kuchennym.
Każda przyczepa ma własną łazienkę z prysznicem i toaletą. Można również skorzystać z zupełnie
nowych urządzeń sanitarnych: pryszniców, umywalek, toalet, aneksu kuchennego i pralni. Przed
domem mobilnym znajduje się miejsce do siedzenia pod parasolem.

Dla podróżujących samochodem kempingowym oferujemy przestrzeń 4000 m2 do parkowania
samochodów, przyczep kempingowych, kamperów i motohomów. Pojemność naszego obszaru wynosi
do 40 przyczep kempingowych. Woda, prąd i odpady są na miejscu. W obozie zapraszamy gości z
namiotami lub mogą u nas wynająć namiot. Klienci z namiotami i przyczepami mogą korzystać z
nowych urządzeń sanitarnych. Za dodatkową opłatą dostępne jest elektryczne połączenie. Dzieci
mogą bawić się na placu zabaw dla dzieci i na trampolinie nad wodą. W obozie znajduje się namiot
imprezowy ze sceną. Pod namiotem możesz ukryć się przed słońcem, usiąść na zestawach piwnych
lub zagrać w takie gry, jak piłkarzyki lub hokej na lodzie.
Ośrodek oferuje szereg usług i atrakcji. W hotelu znajduje się restauracja a la carte z tarasem i
barem z grillem w lecie, centrum odnowy biologicznej, centrum fitness i wypożyczalnia rowerów.
Polecamy wynajem paddleboardów, kajaków, kajaków, łodzi rybackich, skuterów wodnych, a także
na Liptovská Mara można korzystać z rejsów wycieczkowych. Bardzo popularne są łodzie elektryczne
dla rodzin. Baw się z przyjaciółmi w wyjątkowej części wypoczynkowej lub zrelaksuj się na
dedykowanej plaży, jest wiele sposobów na spędzenie czasu.
Park wodny Bešeňová oddalony jest od obiektu o zaledwie 6 km, a Tatralandia - o 10 km. Ulubiony
kontakt ZOO znajduje się w odległości 10 km, a największa wioska dla dzieci Vila Betula oddalona
jest o zaledwie 6 km. W pobliżu znajduje się wiele atrakcji turystycznych i ciekawych miejsc. Do
wędrówek polecamy Prosiecką i Kvačianską dolinę.
Przyjdź i ciesz się wakacjami w nowoczesnym kurorcie z wyjątkowymi widokami na Liptovską Marę i
Tatry Zachodnie.
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