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witamy w EUROCAMPie! 
Dziękujemy Wam bardzo za pobranie naszego 
elektronicznego katalogu. Mamy nadzieję, że bę-
dzie to pierwszy krok ekscytującej, pełnej nieza-
pomnianych przeżyć przygody z Eurocampem. 

Przed Wami ponad 100 stron publikacji wypełnionej 
słońcem, radością, wyjątkowymi miejscami, przydat-
nymi wskazówkami i zdjęciami, które zabiorą Was na 
wirtualne wakacje na campingu. Będzie nam niezwykle 
miło, jeśli podróż po stronach naszego katalogu zamieni 
się wkrótce w wymarzony pobyt na jednym z campin-
gów z naszej oferty. 

Dojazd własnym samochodem, stały kontakt z naturą, 
własny, wygodny, wakacyjny dom, świetne baseny,  
bliskość plaż, atrakcje dla różnych grup wiekowych  
- to dzięki zaletom wakacji na campingu, z roku na rok, 

rośnie rzesza amatorów wakacji z Eurocampem. Mamy 
nadzieję, że nasz katalog sprawi, że i Wy dołączycie do 
niej podczas wakacji w sezonie 2023!

Rozsiądźcie się zatem wygodnie i przenieście do naj-
piękniejszych miejsc Europy. Nad plażami, jeziorami, 
w górach i przy wielkich metropoliach czekają na Was 
wspaniałe campingi Eurocampu. Czas staje tu nierzad-
ko w miejscu, słońce świeci zdecydowanie mocniej, 
w powietrzu czuć atmosferę luzu i beztroski, a uśmiech 
nie schodzi z twarzy do samego wieczora. Otwórzcie 
zatem drzwi do przygody i znajdźcie swoje miejsce na 
ziemi – campingi Eurocampu zapraszają!

Załoga Eurocamp Polska

http://www.eurocamp.pl
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1. BEZPIECZEŃSTWO NA CAMPINGU
Zaostrzyliśmy restrykcje związane ze zdrowiem i be z-
pie czeństwem podczas wakacji. Możecie liczyć nie tylko 
na odpowiednio przygotowany domek, ale także na 
wyjątkową troskę o przestrzeganie zasad na basenach, 
w restauracjach, salach fitness czy campingowych 
sklepach.

2. NISKA PIERWSZA WPŁATA  
Wystarczy tylko 160 zł opłaty rezerwacyjnej i 15% zaliczki 
od ceny wakacji dla rezerwacji dokonanych  do 28 lute-
go 2023 lub 25 % zaliczki od ceny wakacji dla rezerwacji 
dokonanych od 1 marca 2023, by zagwarantować sobie 
miejsca na wakacje 2023. O płatność końcową poprosi-
my Was dopiero 6 tygodni przed wyjazdem. 

3. BRAK OPŁAT ZA ZMIANY REZERWACJI
Jeśli zechcecie zmienić rodzaj zakwaterowania, miejsce, 
długość pobytu czy towarzyszy podróży oferujemy Wam 
bezpłatną możliwość modyfikacji wakacji.

4. GWARANCJA ZWROTU
Jeżeli z powodu zmieniających się warunków i wpro-
wadzanych przez rząd regulacji nie będziemy w stanie 
zrealizować Waszych wakacji, będziecie mogli przenieść 
swoje wakacje na inny termin, otrzymać voucher lub 
uzyskać zwrot wpłaconej kwoty.

5. ADAPTACJA DO NOWYCH REGULACJI
Jeśli ze względu na wprowadzone w Waszym kraju lub 
miejscu zamieszkania rządowe restrykcje nie będziecie 
mógli wyjechać na wakacje, możecie zmienić swoją 
rezerwację bez ponoszenia opłat za zmianę.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość może budzić 
obawy przy planowaniu rodzinnych wakacji. Zrobiliśmy 
wszystko, od usprawnienia procesu rezerwacji, poprzez 
wprowadzenie elastycznych warunków płatności,  
aż do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa  
na campingu, aby Wasz pobyt w wyjątkowych czasach 
mógł się odbyć bez komplikacji i przyniósł tylko wspa-
niałe, niezapomniane przeżycia. Możecie być pewni, że 
wakacje na campingu z Eurocampem to jedna z najbar-
dziej bezpiecznych i obarczonych najmniejszym ryzy-
kiem form odpoczynku, która pozwala w pełni cieszyć się 
chwilami spędzonymi w najpiękniejszych miejscach 
Europy. 
Urlop na campingu z naszą firmą to poczucie prawdzi-
wej wolności, swobody, bezpieczeństwa Twoich bliskich, 
bezpieczeństwa wpłaconych pieniędzy oraz pewność 
i spokój, dzięki którym z wakacji uda się Wam przywieźć 
całą paletę wyjątkowych wspomnień. Zaufanie Klientów 
i ich bezpieczeństwo to nasze największe priorytety!

Dlaczego warto powierzyć nam rea li - 
zację Waszych podróżniczych marzeń?  

Oto najważniejsze powody:

Rezerwuj bez obaw…
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6. STAŁA GOTOWOŚĆ DO POMOCY
Wiemy, jak ważny jest dla Was stały kontakt z nami. Mo-
żecie liczyć na naszą pomoc na każdym etapie realizacji 
Waszej podróży, zarówno z pracownikami w biurze, jak 
i z przedstawicielami na campingu.  

7. DOJAZD WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU
Własny samochód, którym dojedziecie na wybrany 
camping to nie tylko wygoda i możliwość odwiedzenia 
wielu miejsc, ale przede wszystkim swoboda i niezależ-
ność od obostrzeń związanych z lotami czy brak obaw 
o odwołany samolot. 

 8. KONTAKT Z NATURĄ 
W czasach pandemii kontakt z naturą, przestrzeń oraz 
możliwość całodziennego przebywania na świeżym 
powietrzu stały się jedną z najważniejszych zalet wakacji 
na campingu. 

9. PRYWATNE ZAKWATEROWANIE
Wasz wakacyjny dom stanie się Waszą oazą wypoczyn-
ku i bezpieczeństwa, z dala od zatłoczonych, gwarnych 
miejsc. Mobile home to także możliwość własnoręcz-
nego przygotowania posiłków oraz spożywania ich na 
tarasie, bez hotelowych tłumów. 

Przestrzeń, bezpieczeństwo i wolność to nasze trzy 
najważniejsze priorytety, które przyświecały nam od lat, 
jednak w obecnych czasach zyskały na wyjątkowym 
znaczeniu. Wybierzcie wakacje na campingu i rozko-
szujcie się beztroskimi chwilami na łonie natury – 
– Wasze wakacje są w najlepszych rękach! 

http://www.eurocamp.pl
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EUROCAMP

INSPIRACJE  
NA LATO, 
WSPOMNIENIA  
NA LATA!

Komponowanie udanych wakacji to nasza specjalność! Wiemy, jak dobrać 
odpowiednie proporcje słońca, piasku, zabawy, wody, relaksu i wytchnie-
nia, by stworzyć wakacje prosto z marzeń. Lata doświadczeń nauczyły 
nas, jak ubierać letnie przygody w szerokie uśmiechy, wyjątkowe emocje, 
wyszukane smaki i najpiękniejsze przeżycia tak, by mogły zapisać się na 
kartach najbardziej wyjątkowych, rodzinnych wspomnień. Długo pracowa-
liśmy nad tym, aby Eurocamp stał się synonimem lata pełnego swobody, 
wolności i niczym nieskrępowanej zabawy. To dlatego możesz być pewien, 
że powierzasz swój urlop profesjonalistom – znamy się na wakacjach 
wyjątkowo dobrze!

180 campingów w 9 krajach Europy
Malownicze szczyty górskie, tonące w słońcu plaże, tętniące 
życiem metropolie, urokliwe brzegi jezior, nieskażone cywilizacją 
zakątki i pełne czaru spokojne wioski – nieważne, jaką destyna-
cję wybierzesz, nasze campingi czekają tuż obok, by zamienić 
marzenia o podróżach w najpiękniejsze przygody i najbarwniejsze 
wspomniena. Campingi we Włoszech, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, 
Holandii czy Szwajcarii to gwarancja całej palety rozrywek i dosko-
nałej zabawy dla każdego członka rodziny!

Kręte zjeżdżalnie, fantastyczne baseny,  
bogate animacje
Campingi w naszej ofercie to starannie wyselekcjonowane wa-
kacyjne parki, które łączy jedna cecha: zamiłowanie do szalonej 
zabawy! I nieważne czy masz lat 9 czy 99, możesz być pewien, 
że uśmiech będzie Ci tu towarzyszyć od pierwszych, porannych 
promieni wpadających przez okno Twojego mobile home’u, aż do 
wieczornych animacji. Najbardziej zakręcone zjeżdżalnie, fanta-
zyjne baseny, jacuzzi, wodne place zabaw - chłodne orzeźwienie 
w połączeniu z gorącym słońcem to nasz przepis na wakacje  
pełne relaksu i zapomnienia! 
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Brak turnusów i ograniczeń w ilości  
odwiedzanych miejsc
To Wy nadajecie ostateczny kształt Waszym wakacyjnym pla-
nom, wybierając dowolny dzień przyjazdu i wyjazdu, długość 
pobytu czy decydując o ilości odwiedzanych campingów nawet 
w kilku krajach Europy. Możliwość  łączenia różnorodnych des-
tynacji to jedna z przewag nad wakacjami w hotelu. To do Was 
będzie należało ostatnie słowo w kreowaniu wymarzonych 
wakacji na campingu. Podczas jednego pobytu możecie cieszyć 
się plażami Lazurowego Wybrzeża, pięknem zamków na Loarą, 
skosztować hiszpańskiej paelli i zakochać się w Szwajcarskich 
Alpach. Nie wahajcie się mnożyć wrażeń i najwspanialszych 
przeżyć – puśćcie wodze fantazji i sami stwórzcie plan najpięk-
niejszej, letniej przygody!

Poczucie luzu, wolności, swobody i stały  
kontakt z naturą
Wakacje na campingu mają smak wolności, beztroski i praw-
dziwego wytchnienia. Wystarczy usiąść na tarasie domku 
z lampką lokalnego wina, poczuć zapach lasu, rozpalić grilla, 
wsłuchać się w chór cykad, by docenić zalety relaksu na łonie 
natury. Poczucie niezależności daje również własny samochód, 
możliwość spożywania posiłków na świeżym powietrzu, brak 
hotelowych tłumów, wiele opcji aktywnego spędzania czasu 
czy też możliwość zabrania na wakacje psa. W wakacjach na 
campingu łatwo się rozkochać i wcale nas to nie dziwi!

Komfortowe mobile home’y, glampingowe namioty
W kreowniu kolejnych typów mobile home’ów, przestrzeni wokół 
zakwaterowania, wygodnych wnętrz naszych namiotów od lat  
przyświeca nam jedno motto – Wasze wakacyjne lokum ma  
być „domem, daleko od domu”. Robimy  wszystko, byście mogli  
poczuć ciepło domowej atmosfery już od przekroczenia progu.  
Świetnie wyposażona kuchnia i łazienka, komfortowy salon 
i sypialnie, przestronny taras z meblami ogrodowymi – pobyt na 
campingu z Eurocampem to prawdziwy luksus na łonie natury. 

Dla dużych i małych poszukiwaczy wrażeń
Na naszych campingach każdy znajdzie coś dla siebie – wielcy  
odkrywcy, mali poszukiwacze przygód, amatorzy zabawy, mi-
łośnicy prawdziwego relaksu, najwięksi smakosze i zwolennicy  
wypoczynku w ruchu.  Na campingach, oprócz basenów, przygo-
towano dla Was całe palety atrakcji: place zabaw, centra spor-
towe, restauracje, boiska, pola golfowe, ściany wspinaczkowe, 
parki linowe czy nawet stadniny koni. Za bramami campingów 
czekają na Was plaże idealne do stawiania nie tylko zamków, ale 
także pierwszych kroków na deskach surfingowych, górskie szlaki 
idealne na długie spacery, trasy rowerowe doskonałe do pozna-
wania okolicy na dwóch kółkach czy największe, europejskie parki 
rozrywki dla tych, którzy chcą poznać smak prawdziwej zabawy. 
Jednym słowem – dla każdego coś wakacyjnego!

http://www.eurocamp.pl
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Mobile home 

Doświadczcie luksusu na campingu i wybierzcie 
jeden z naszych mobile home'ów. Przygotowaliśmy 
dla Was szereg komfortowych zakwaterowań, które 
sprawią, że poczujecie się jak w domu. Doskonale 
wyposażona kuchnia, wygodne sypialnie, łazienka, 
taras, zielona przestrzeń wokoło – trudno znaleźć 
lepsze miejsce na wakacyjny wypoczynek!

poczuj się jak w domu!
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•  stół

•  parasol

•  krzesła ogrodowe

•  krzesła rozkładane

•  leżaki

•  taras***

•  klimatyzacja***

•  piecyk elektryczny 
do ogrzewania

•  moskitiery i rolety 
na oknach*

•  lodówka z zamrażalnikiem

•  kuchenka gazowa 
z piekarnikiem*

•  patelnia

•  duży garnek z pokrywką

•  średni garnek z pokrywką

•  mały garnek z pokrywką

•  owalny talerz

•  miska na sałatkę

•  miska

•  cedzak

•  pojemnik z miarką

•  czajnik do gotowania wody

•  deska do krojenia

•  popielniczka

•  talerze płytkie

•  talerze deserowe

•  miseczki

•  filiżanki ze spodkiem i/lub 
kubki

•  szklanki

•  kieliszki do wina

•  kieliszki do jajek

•  noże

•  widelce

•  łyżki

•  łyżeczki do herbaty

•  nóż do chleba

•  nóż do warzyw

•  plastikowa łyżka 
cedzakowa

•  plastikowa łyżka 
do nabierania

•  drewniana łyżka

•  nożyczki

•  otwieracz do konserw

•  korkociąg

•  tarka

•  kosz na śmieci

•  plastikowa miska

•  zmiotka

•  szufelka

•  wiadro

•  suszarka do naczyń

•  suszarka do ubrań

•  suszarka do włosów

•  miotła

•  wycieraczka

•  mop

•  grill**

•  akcesoria do grilla**

•  koc gaśniczy

•  alarm p/pożarowy

•  wiatraczek elektryczny

•  kołdry

•  poduszki

•  mały kosz na śmieci

•  łazienka (z prysznicem,  
wc i umywalką)

•  szczotka do toalety

•  podstawka dla dzieci

*   wyposażenie mobile home’ów może różnić się w zależności od campingu
**  tam, gdzie istnieje możliwość grillowania 
***  niedostępne na niektórych campingach
Uwaga: w mobile home’ach typu Classic Compact i Economy brak pierkarnika, rolet/zasłon oraz moskitier 

Mobile home’y różnią się między sobą 
ilością miejsc do spania i dodatkowym 
wyposażeniem.
W mobile home’ach znajdują się tylko kołdry 
i poduszki. Pościel oraz ręczniki prosimy 
zabrać ze sobą lub wypożyczyć za naszym 
pośrednictwem najpóźniej na 7 dni przed 
rozpoczęciem pobytu. 
W mobile home’ach może spać do 8 osób 
(maksymalna liczba osób uzależniona jest 
od rodzaju zakwaterowania i restrykcji 
campingu). 

Standardowe wyposażenie każdego mobile home’u*

http://www.eurocamp.pl
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Azure

Współczesny wystrój, duże wnętrza i nowoczesne roz-
wiązania mobile home’u Azure zagwarantują maksimum 
komfortu i relaksu.

Azure 3 sypialnie (min. pow. 30 m2)
3 sypialnie: jedna z łóżkiem podwójnym i dwie z łóżkami  
pojedynczymi.

• 6 miejsc do spania (maks. 6 osób dorosłych)*
• część dzienna i kuchnia połączone z jadalnią i strefą wypo-

czynkową
• kuchnia wyposażona w piekarnik, kuchenkę gazową,  

kuchenkę mikrofalową i lodówkę z zamrażalnikiem
• nowoczesna łazienka
• duży, częściowo zadaszony taras
• grill, tam gdzie jest to dozwolone

Uwaga: Wymiary, układ i wystrój mogą 
różnić się od przedstawionych w za-
leżności od campingu.  
Mobile home’y 2 sypialnie Azure znaj-
dują się na campingach CD013, CD015, 
CD019 i NR014. Więcej informacji na 
stronie internetowej.

* dozwolona maks. liczba osób / maks. 
liczba dorosłych uzależniona jest od 
campingu

Mobile home typu 

Azure
Funkcjonalne rozwiązania  
i przestronne wnętrza 
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Azure plus

Azure Plus 2 sypialnie 
(min. pow. 29 m2)
2 sypialnie: jedna z łóżkiem 
podwójnym, jedna z dwoma 
łóżkami pojedynczymi.

• 6 miejsc do spania  
(maks. 4 osoby dorosłe)*

• część dzienna z rozkładaną, 
podwójną sofą i aneksem 
kuchennym

• lodówka z zamrażalnikiem 
• kuchenka mikrofalowa,  

toster, czajnik elektryczny  
i ekspres do kawy

• zmywarka
• nowoczesna łazienka
• moskitiery i zasłony we 

wszystkich sypialniach
• duży, częściowo zadaszony 

taras
• grill (tam, gdzie jest to dozwolone)

Mobile home typu 

Azure Plus
Funkcjonalność i przestronność mobile home’u 
typu Azure Plus spełni oczekiwania nawet naj-
bardziej wymagających urlopowiczów.

Azure Plus 3 sypialnie 
(min. pow. 32 m2)
3 sypialnie: jedna z łóżkiem 
podwójnym, jedna z łóżkami 
pojedynczymi i jedna z łóżkiem 
piętrowym.

• 8 miejsc do spania  
(maks. 6 osób dorosłych)*

• część dzienna z rozkładaną, 
podwójną sofą i aneksem 
kuchennym

• lodówka z zamrażalnikiem
• zmywarka 
• kuchenka mikrofalowa,  

toster, czajnik elektryczny  
i ekspres do kawy

• nowoczesna łazienka
• moskitiery i zasłony we 

wszystkich sypialniach
• duży, częściowo zadaszony 

taras
• grill (tam, gdzie jest to dozwolone)

Uwaga: Wymiary, układ i wystrój mogą różnić się od przedstawionych  
w zależności od campingu
* dozwolona maks. liczba osób / maks. liczba dorosłych uzależniona jest  
od campingu

http://www.eurocamp.pl
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comfort vista

Mobile home typu 

Comfort Vista
Jasne, praktyczne i komfortowe wnętrza

Nowocześnie zaprojektowane mobile home’y Comfort 
Vista są połączeniem jakości i funkcjonalności.  
Dzięki dwóm parom prowadzących na taras  drzwi 
zapewniają jeszcze więcej światła i przestrzeni.

Comfort Vista 2 sypialnie 
(min. pow. 23 m2)
2 sypialnie: jedna z łóżkiem 
podwójnym, jedna z łóżkami 
pojedynczymi i łóżkiem pod-
wieszanym

• 7 miejsc do spania  
(maks. 6 os. dorosłych)* 

• część dzienna z rozkładaną do 
spania podwójną sofą 

• piekarnik i kuchenka mikrofa-
lowa (lub piekarnik typu Combi)

• lodówka z zamrażalnikiem
• drzwi francuskie prowadzące 

na taras
• łazienka
• moskitiery i rolety/zasłony we 

wszystkich sypialniach
• grill (tam, gdzie jest to dozwolone)

Comfort Vista 3 sypialnie 
(min. pow. 32 m2)
3 sypialnie: jedna z łóżkiem 
podwójnym, dwie z łóżkami 
pojedynczymi (lub jedna z łóż-
kami pojedynczymi i łóżkiem 
piętrowym).

• 8 miejsc do spania  
(maks. 6 os. dorosłych)*

• część dzienna z rozkładaną do 
spania podwójną sofą 

• piekarnik i kuchenka mikro-
falowa (lub piekarnik typu 
Combi)

• lodówka z zamrażalnikiem
• drzwi francuskie prowadzące 

na taras
• łazienka
• moskitiery i rolety/zasłony we 

wszystkich sypialniach
• grill (tam, gdzie jest to dozwolone)

Uwaga: Wymiary, układ i wystrój 
mogą różnić się od przedstawionych  
w zależności od campingu.
* dozwolona maks. liczba osób / 
maks. liczba dorosłych uzależniona 
jest od campingu
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Mobile home typu 

Comfort
Jasne, praktyczne i komfortowe wnętrza
Świetnie zaaranżowane wnętrza i położona cen-
tralnie część dzienna zapewniają idealne warunki 
wypoczynku dla każdego członka rodziny!

Comfort 2 sypialnie 
(min. pow. 23 m2)
2 sypialnie: jedna z łóżkiem 
podwójnym, jedna z łóżkami 
pojedynczymi i/lub łóżkiem 
piętrowym.

• 7 miejsc do spania  
(maks. 6 os. dorosłych)*

• część dzienna/jadalna z roz-
kładaną do spania podwójną 
sofą i aneksem kuchennym

• piekarnik i kuchenka mikro-
falowa (lub piekarnik typu 
Combi)

• lodówka z zamrażalnikiem
• łazienka
• moskitiery i rolety/zasłony 

we wszystkich sypialniach
• grill (tam, gdzie jest to dozwolone)

Comfort 3 sypialnie 
(min. pow. 30 m2)
3 sypialnie: jedna z łóżkiem 
podwójnym, dwie z łóżkami 
pojedynczymi.

• 8 miejsc do spania  
(maks. 6 os. dorosłych)

• część dzienna z rozkładaną 
podwójną sofą i aneksem 
kuchennym

• piekarnik, opiekacz i kuchen-
ka mikrofalowa (lub piekarnik 
typu Combi)

• lodówka z zamrażalnikiem
• łazienka
• moskitiery i rolety/zasłony 

we wszystkich sypialniach
• grill (tam, gdzie jest to dozwolone)

Uwaga: Wymiary, układ i wystrój mogą różnić się od przedstawionych 
w zależności od campingu. 
* dozwolona maks. liczba osób / maks. liczba dorosłych uzależniona jest  
od campingu

http://www.eurocamp.pl
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Mobile home typu   Classic
Tradycyjne i przytulne wnętrza w korzystnej cenie.

Classic 2 sypialnie  
(min. pow. 23 m2) 
2 sypialnie: jedna z łóżkiem 
podwójnym, jedna z łóżkami 
pojedynczymi  
i łóżkiem piętrowym.

• 7 miejsc do spania  
(maks. 6 os. dorosłych)*

• część dzienna/jadalna  
z rozkładaną podwójną sofą  
i aneksem kuchennym

• piekarnik i kuchenka mikro-
falowa (lub piekarnik typu 
Combi)

• lodówka z zamrażalnikiem
• łazienka
• moskitiery i rolety/zasłony 

we wszystkich sypialniach
• grill (tam, gdzie jest to dozwolone)

Classic 3 sypialnie 
(min. pow. 30 m2) 
3 sypialnie: jedna z łóżkiem 
podwójnym, dwie z łóżkami 
pojedynczymi (lub jedna  
z łóżkami pojedynczymi i jedna  
z łóżkiem piętrowym). 

• 8 miejsc do spania  
(maks. 6 os. dorosłych)

• część dzienna z rozkładaną 
podwójną sofą i aneksem 
kuchennym

• piekarnik i kuchenka mikro-
falowa (lub piekarnik typu 
Combi)

• lodówka z zamrażalnikiem
• łazienka
• moskitiery i rolety/zasłony  

we wszystkich sypialniach
• grill (tam, gdzie jest to dozwolone)

Uwaga: Wymiary, układ i wystrój 
mogą różnić się od przedstawionych 
w zależności od campingu. 
* dozwolona maks. liczba osób / 
maks. liczba dorosłych uzależniona 
jest od campingu

Mobile home Classic  to w pełni wyposażony mobile 
home, idealny dla miłośników tradycyjnych i przytul-
nych wnętrz w przystępnej cenie.

Mobile home typu  Classic XL
Mobile home'y Classic XL zapewniają wszystko,  
czego potrzebujecie do spędzenia idealnych waka-
cji, czyli przestrzeń i komfort dla całej rodziny.

Classic XL 2 sypialnie 
(min. pow. 39 m2)
2 sypialnie: jedna z łóżkiem 
podwójnym i własną łazienką 
z wc, jedna z łóżkami pojedyn-
czymi.

• 6 miejsc do spania*
• część dzienna/jadalna z 

rozkładaną podwójną sofą  
i aneksem kuchennym

• piekarnik i kuchenka mikro-
falowa (lub piekarnik typu 
Combi)

• lodówka z zamrażalnikiem
• 2 łazienki
• moskitiery i rolety/zasłony 

we wszystkich sypialniach
• grill (tam, gdzie jest to dozwolone)

Classic XL 3 sypialnie 
(min. pow. 38 m2)
3 sypialnie: jedna z łóżkiem 
podwójnym, dwie z łóżkami 
pojedynczymi (lub jedna z łóż-
kami pojedynczymi i jedna  
z łóżkiem piętrowym). 

• 8 miejsc do spania  
(maks. 6 os. dorosłych)*

• część dzienna z rozkładaną 
podwójną sofą i aneksem 
kuchennym

• piekarnik i kuchenka mikro-
falowa (lub piekarnik typu 
Combi)

• lodówka z zamrażalnikiem
• łazienka**
• moskitiery i rolety/zasłony 

we wszystkich sypialniach
• grill (tam, gdzie jest to dozwolone)

Uwaga: Wymiary, układ i wystrój mogą różnić się od przedstawionych 
w zależności od campingu. 
* dozwolona maks. liczba osób / maks. liczba dorosłych uzależniona jest  
od campingu
**niektóre modele posiadają 2 łazienki lub łazienkę i oddzielne wc
Mobile home’y typu Classic Economy dostępne są na wybranych campingach. 
Opis zakwaterowania i lista campingów znajduje się na stronie internetowej.

http://www.eurocamp.pl
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Namiot Eurocampu 
– wakacje blisko natury

•  podwójne łóżko z materacem 
•  pojedyncze łóżka z mate-

racem 
•  niższe, dziecięce łóżka 

z materacem 
•  kołdry 
•  poduszki 
•  stół 
•  stolik kuchenny 
•  krzesła ogrodowe 
•  leżak 
•  parasol 
•  stanowisko do gotowania 
•  półki kuchenne 
•  czteropalnikowa kuchenka 

gazowa z opiekaczem 
•  taca do opiekacza 
•  mała lodówka 

•  lodówka turystyczna 
•  wiszące kieszenie na 

drobiazgi 
•  patelnia 
•  duży garnek z pokrywką 
•  średni garnek z pokrywką 
•  mały garnek z pokrywką 
•  owalny talerz 
•  miska na sałatkę 
•  miska 
•  cedzak 
•  pojemnik z miarką 
•  termos 
•  czajnik do gotowania wody 
•  deska do krojenia 
•  popielniczka 
•  talerze płytkie 
•  talerze deserowe 

•  miseczki 
•  filiżanki ze spodkiem i / lub 

kubki 
•  szklanki 
•  kieliszki do wina 
•  kieliszki do jajek 
•  noże 
•  widelce 
•  łyżki 
•  łyżeczki do herbaty 
•  nóż do chleba 
•  nóż do warzyw 
•  plastikowa łyżka cedzakowa 
•  plastikowa łyżka do nabierania 
•  drewniana łyżka 
•  nożyczki 
•  otwieracz do konserw 
•  korkociąg 

•  tarka 
•  taca na sztućce 
•  pojemnik na wodę 
•  kosz na śmieci 
•  wiaderko 
•  miska do zmywania 
•  szufelka 
•  zmiotka 
•  suszarka do naczyń 
•  suszarka do ubrań 
•  miotła 
•  wycieraczka 
•  lusterko 
•  taca 
•  mop 
•  grill i akcesoria do grilla** 
•  koc gaśniczy

W namiocie znajdziecie:
•  2 sypialnie: jedna z łóżkiem 

podwójnym, druga z dwoma 
łóżkami pojedynczymi 

•  5-6 miejsc do spania  
(maks. 4 osoby dorosłe)* 

•  część dzienna z aneksem 
kuchennym (otwierana) 

•  mała lodówka z zamrażalni-
kiem 

• oświetlenie i gniazdko  
elektryczne 

• grill (tam, gdzie jest to  
dozwolone)

Standardowe wyposażenie każdego namiotu

Uwaga: Wymiary, układ i wystrój mogą różnić się od przedstawionych w zależności od campingu 
* dozwolona maks. liczba osób / maks. liczba dorosłych uzależniona jest od campingu   ** grill dostępny tam, gdzie możliwe jest grillowanie

Jeszcze do niedawna wakacje w namiocie kojarzyły się z mło-
dzieżowymi wypadami, harcerskimi obozami czy wakacjami na 
wsi. I choć w ich przypadku trudno było mówić o komfortowym 
wypoczynku, pozostawiały najpiękniejsze wspomnienia. 
Smakowały wolnością, pachniały trawą, przygodą, świeżym 
powietrzem, relaksowały dzięki zielonej przyrodzie i dawały 
swobodę wyboru. Jak połączyć urok wakacji w namiocie z luk-
susowym wypoczynkiem? Wystarczy wybrać glamping i fanta-
styczny namiot Safari! Nazwa „glamping” powstała z połącze-
nia dwóch słów „glamour” i „camping”. Glamping to powrót  
do wakacji z młodości, jednak w niezwykłych warunkach  
i otoczeniu. To połączenie komfortu z relaksem na łonie natury 
i ucieczka od betonowych ścian i gwaru hotelu. Glamping  
w namiocie Safari to stylowe wakacje dla wymagających!

Glamping – wakacje w stylu 
glamour w namiocie Safari

namiot 
safari

namiot  
classic

http://www.eurocamp.pl
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Pomysły na pobyty łączone

Toskania i Elba
Norcenni Girasole Club  
+ Ville Degli Ulivi

W Elbie nie sposób się nie za-
kochać. Cieszcie się spokojem 
i bajkowymi krajobrazami, jakie 
oferuje okolica campingu Ville 
Degli Ulivi, a także poznajcie jej 
bogate dziedzictwo historycz-
ne. Najpierw jednak czeka na 
Was prawdziwa toskańska uczta 
w bardzo klimatycznych wnę-
trzach Norcenni Girasole Club. 
To jeden z najbardziej spekta-

kularnie położonych campingów 
z naszej oferty. W niedużej od-
ległości kuszą toskańskie mia-
steczka, takie jak Pienza, San 
Gimignano czy Florencja.
 

Dzięki oferowanym przez nas łączonym pobytom w ramach jednej rezerwacji, nie musicie ograniczać się  
do wyboru jednego miejsca. Zobaczcie nasze propozycje campingów, które tworzą idealne pary:

Barcelona 
i Złote Wybrzeże
Camping El Garrofer + Playa 
Montroig

Barcelona kusi feerią barw. Zna-
komite dzieła Gaudiego, bogate 
kolekcje muzeów, gwarne bary 
tapas – tętniąca życiem stolica 
Katalonii nie pozwoli Wam na 
nudę! Z campingu El Garrofer 
dotrzecie do niej niezwykle ła-
two (to zaledwie 40 minut dro-
gi). Następnie czeka na Was wy-
poczynek na złotych piaskach 

Costa Dorada – pełen udogod-
nień camping Playa Montroig 
oferuje bezpośredni dostęp do 
plaży. 

Wybrzeże Adriatyku 
i Jezioro Garda
Garden Paradiso Camping 
Village + Cisano San Vito

Fascynującą Wenecję, jak i po-
bliskie wyspy – kolorowe Burano 
i słynące z wyrobu przepięknych 
przedmiotów ze szkła Murano, 
zwiedzicie podczas pobytu na 
campingu Garden Paradiso. Po 
wodnym szaleństwie wśród plaż 
i basenów campingu, będziecie 
mogli udać się na nieco spokoj-

niejszy odpoczynek wśród brze-
gów Jeziora Garda. Zregene-
rowanie sił wśród tak pięknych 
krajobrazów będzie bajecznie 
proste!

Włoski Adriatyk  
i Istria
Marina Julia Camping  
Village + Park Umag

Włochy czy Chorwacja – nie mo-
żecie zdecydować, gdzie poje-
chać na wakacje? Wcale nie mu-
sicie wybierać jednego miejsca! 
Skorzystacie z tego co najlep-
sze w obu regionach i zobaczcie 
jak obie kultury fascynująco się 
przenikają. Plaże Adriatyku i ro-
werowe trasy Istrii, będą idealne 

dla tych, którzy lubią wypoczy-
wać w ruchu. 
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Wielkanoc na campingu Village Fabulous to okazja do zoba-
czenia wszystkich znanych zabytków Rzymu, bez konieczności 
przeciskania się pomiędzy innymi turystami, których tłumy nie-
wątpliwie spotkacie latem. Miasto zachowuje swój wyjątkowy 
urok o każdej porze roku. Wielkanoc w Rzymie będzie również 
idealnym pomysłem dla osób, które pragną ten czas spędzić 
w sposób uroczysty, pielęgnując aspekt religijny świąt. Dzięki 
bliskiemu położeniu i dobremu skomunikowaniu campingu Fa-
bulous z Wiecznym Miastem możecie codziennie spędzać czas 
w stolicy Włoch, jak i Watykanie, uczestnicząc w uroczystościach 
Wielkiego Tygodnia, a w niedzielę wziąć udział w liturgii na Placu 
św. Piotra i błogosławieństwie papieża Franciszka. 

Barcelona

Rzym Paryż

Zaletą campingu Vilanova Park oprócz pięknej roślinności 
i wielu rodzinnych atrakcji, jest przede wszystkim jej świetne 
skomunikowanie ze stolicą Katalonii - Barceloną. Spod campin-
gu 2 razy dziennie rano odjeżdża autobus, który zabierze Was do 
centrum miasta. Barcelona obfituje w zabytki, muzea, świetne 
restauracje, tereny zielone, a klimatu dopełnia otaczająca prze-
chodniów wyjątkowa architektura z dziełami Gaudiego na czele. 
Koniecznie odwiedźcie średniowieczne ulice Dzielnicy Gotyckiej 
i poznajcie skrywane przez nią wieki historii.

A może tak Święta Wielkanocne w Paryżu? Spacer śladami 
filmowej „Amelii”, kawa i croissant na Montmarte, albo pełna 
wrażeń wizyta w Dinseylandzie. Będzie to świetna okazja do 
odwiedzenia słynnych muzeów, takich jak Luwr czy Muzeum 
d’Orsay. W Paryżu urządzane są polowania na wielkanocne jajka, 
w których mogą wziąć udział dzieci. Camping La Croix du Vieux 
Pont położony jest niespełna 90 minut drogi od stolicy Francji. 
Ośrodek oferuje wycieczki zarówno do Paryża, jak i Disneylandu. 

Słynąca z paškiego sira i koronek igiełkowych wyspa Pag 
w Dal macji oferuje niekończące się plaże, niezapomniane wido-
ki, a także bujne życie nocne w sezonie letnim. Wielkanoc na tej 
księżycowej wyspie będzie natomiast świetnym czasem na po-
znanie lokalnej kultury, być może nieznanych Wam dotąd sma-
ków tradycyjnej kuchni, doświadczenie rozsławionej w świecie 
gościnności Chorwatów i przede wszystkim... błogiego odpo-
czynku. Camping Village Šimuni stanie się Waszą oazą na czas 
pobytu na wyspie, stwarzając dodatkowo możliwości uprawia-
nia sportów wodnych. Czy nie brzmi to jak święta idealne?

Village Šimuni

wielkanoc 
na campingu

A gdyby tak tradycyjne Święta Wielkanocne zastąpić 
świętami na campingu, gwarantując sobie więcej luzu 
i odpoczynku? Poznajcie obyczaje świąteczne innych 
krajów i cieszcie się zmianą otoczenia, kontaktem 
z naturą i wieloma atrakcjami, które oferują campingi, 
jak i popularne wśród turystów miasta w pobliżu.

http://www.eurocamp.pl
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W naszej ofercie znajdziecie atrakcyjne campingi, położone 
w okolicy tętniących życiem metropolii. I tak, z campingu 
La Croix du Vieux Pont dostaniecie się do słynnego Paryża. 
Idealnym miejscem na krótki, lecz wypełniony po brzegi at -
rakcjami wypad jest camping Village Fabulous pod Rzymem 
czy Vilanova Park pod Barceloną. Do obu dostaniecie się 
transportem publicznym spod campingu, co zaoszczędzi 
Wam zmartwień związanych z parkowaniem samochodu w 
wielkim mieście. 

Tym, którzy cenią sobie szerokie piaszczyste plaże i pełne uroku 
włoskie miasteczka polecamy pobyt na jednym z campingów 
nad Adriatykiem. Z campingu Marina di Venezia dostaniecie 
się do Wenecji – miasta licznych mostów, karnawałowych 
masek i niezwykłej architektury. Dzięki dogodnej lokalizacji 
innych campingów z naszej oferty będziecie mieli szansę 
odwiedzić również Amsterdam, Weronę i Cannes. 

Zaletą wakacji poza sezonem jest z pewnością mniejsze 
zatłoczenie turystycznych atrakcji, ale przede wszystkim 
wyjątkowo atrakcyjne oferty cenowe w Eurocamp. Majówkę 
na campingu możecie spędzić całą rodziną już za mniej niż 
1000 złotych! Skomponujcie swój doskonały, majowy wypad 
z Eurocampem – może przejażdżka gondolą po Wenecji lub 
romantyczne spacery w Weronie podczas pobytu w tętnią-
cym życiem ośrodku Marina di Venezia? Lubicie nagły przy-
pływ adrenaliny? Jeśli tak, to będziecie się świetnie bawić  
w parku rozrywki na campingu Duinrell! 

CITY BREAK
czyli wakacje w mieście

WEEkEND MAJOWY 

A może kierunek na piękną Francję i rozkoszowanie się 
urokami Prowansji na campingu Les Lacs du Verdon albo 
też witanie dnia wśród wzgórz Toskanii? Więcej propozycji 
na majowe pobyty w niskich cenach znajdziecie na naszej 
stronie internetowej. 

Być może niektórzy z Was podczas wakacji szukają zastrzyku 
miejskiej energii. Poznajcie najpiękniejsze miasta Europy, 
spędzając wakacje na jednym z campingów z naszej oferty. 
Okazyjne ceny mobile home’ów w połączeniu z tanimi biletami 
lotniczymi nie nadszarpną Waszego budżetu, a pozwolą 
Wam poznawać wyjątkowe miejsca na Ziemi, podziwiać 
historyczne budynki, obcować ze sztuką, a także chłonąć 
kulturę i ducha danego kraju. City break to zatem idealne 
rozwiązanie dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas, 
odkrywając zakątki dużych miast.  
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szkolne wakacje
Idealny prezent dla dziecka, po całorocznych trudach 
nauki nie istnieje? A jednak! Uśmiech dziecka wywoła-
cie, zabierając je na jeden z campingów, które prze-
pełnione są atrakcjami zarówno dla maluchów, jak i 
dla nastolatków. 

Pokłady energii mogą spożytkować na sportowych boiskach, 
placach zabaw, tyrolkach i dmuchanych zamkach. Wakacje 
z Eurocampem to niekończące się możliwości szalonej zaba-
wy. Po całym dniu pełnym wrażeń dzieci smacznie zasypiają, 
a rodzice mogą udać się na zasłużony odpoczynek z lampką 
wina na tarasie mobile home’u.  

Zadowolenie obu stron – gwarantowane! 

Szkolne wakacje możecie spędzić plażując i kąpiąc się w mo-
rzu, korzystając z fantastycznych kompleksów basenowych 
z krętymi zjeżdżalniami, wodnymi placami zabaw czy leniwą 
rzeką. Wasze dzieci mogą brać udział w przeróżnych zaję-
ciach w klubach dla dzieci, a wieczorami bawić się na ani-
macjach, podziwiać pokazy rozrywkowe, tańczyć do muzyki 
na żywo czy chodzić na dyskoteki, a czasem nawet imprezy 
w pianie!  

Rezerwacja wakacji we wrześniu ma 
wiele plusów. Najważniejsze z nich to 
łagodna pogoda, mniejsze ilości tury-
stów i okazyjne ceny pobytów. Dzięki 
temu możecie cieszyć się spokojnym 
urlopem, w otoczeniu natury, nie-
spiesznie poznając wszystkie atrak-
cje w okolicy w wyjątkowej cenie. Co 
najważniejsze – we wrześniu możecie 
wciąż spodziewać się pięknej słonecz-
nej pogody, która w Hiszpanii, Włoszech 
czy Chorwacji, jest znacznie bardziej 
przewidywalna od naszej, polskiej. 

Wakacje we Wrześniu

http://www.eurocamp.pl


Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2218

Słońce, woda i szalona zabawa… czy nie brzmi to jak 
wakacje idealne? Kolorowe wodne place zabaw, zakręcone 
zjeżdżalnie, rozmaite baseny z brodzikami dla maluchów, 
leniwa rzeka, sztuczne fale czy centra SPA z jacuzzi – na 
campingach każdy znajdzie dla siebie niezliczone wodne 
atrakcje. Union Lido i Pra’delle Torri nad włoskim Adriatykiem, 
La Baume na Lazurowym Wybrzeżu, Lanterna na Półwyspie 
Istria czy Norcenni w Toskanii. To tyko część z naszej oferty 
campingów z fantastycznymi kompleksami wodnymi. 
 
Najbardziej atrakcyjne campingi z basenami  
i parkami wodnymi to: 
Union Lido  •  Pra Delle Torri •  La Baume  
Lanterna  •  Norcenni Girasole Club

Nikt tak jak dzieci nie opanował sztuki bycia „tu i teraz” 
do takiej perfekcji. Wakacje na campingu to swoboda 
i całe mnóstwo atrakcji, które szczególnie doceniają 
najmłodsi Eurocampowicze. Maluchom sprawi radość 
kąpiel w brodziku, zabawa na zjeżdżalniach czy kreatywne 
warsztaty z rówieśnikami w klubach dla dzieci. Nastolatków 
z kolei pochłonie szaleństwo na wysokich, zakręconych 
zjeżdżalniach, dyskoteki, imprezy w pianie. Na wielu 
campingach znajdziecie ciekawe programy animacyjne i 
bogatą ofertę sportową. Dzieci nie będą tu miały czasu na 
nudę, a dzięki temu rodzice znajdą chwilę na zasłużony 
odpoczynek. 

Najlepsze campingi dla dzieci to: 
Altomincio Family Park  •  Pra Delle Torri 
Sanguli  •  Zaton Holiday Resort  •  Park Albatros 

TOP

TOP5

5 campingów z basenami  
i parkami wodnymi

campingów dla dzieci 

Pra Delle Torri

Pra Delle Torri

La Baume

Zaton Holiday Resort

Union Lido

Altomincio Family Park

Lanterna

Park Albatros

Norcenni Girasole Club

Sanguli 
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Kolejki tak wysokie, że poczujecie się, jakbyście latali w 
chmurach, adrenalina i ekscytacja podczas próbowania 
kolejnego zakręconego rollercostera, nostalgiczna podróż do 
świata ulubionych filmów i postaci z dzieciństwa, a przede 
wszystkim wspólnie spędzony, pełen przygód rodzinny czas.  
Bajkowa kraina w Disneylandzie pod Paryżem, magiczny 
Gardaland nad Jeziorem Garda czy emocjonujący Port 
Aventura na Cosa Dorada – oto najlepsze europejskie parki 
rozrywki, które znajdują się w pobliżu naszych campingów:  

Disneyland – camping La Croix du Vieux Pont 
Duinrell – camping Duinrell
Gardaland – camping Bella Italia 
Port Aventura – camping Cambrils Park
Heide Park – camping Südsee-Camp

Odprężający szum fal, przyjemnie ciepły piasek pod stopami 
i delikatna bryza – wszystko to w połączeniu z wygodnym 
leżakiem jest dla wielu synonimem najlepszego wypoczynku. 
Ale relaks może oznaczać także łapanie fal na desce 
surfingowej, podziwianie podwodnego świata podczas 
nurkowania albo obserwowanie znikającego za horyzontem 
lądu z pokładu żaglówki. W naszej ofercie znajdziecie wiele 
campingów znajdujących się bezpośrednio przy plażach lub 
w bliskim ich sąsiedztwie, co umożliwia wspaniałą zabawę, 
uprawianie sportów i spacery po nadmorskich promenadach 
o zachodzie słońca. Jeżeli do wymarzonych wakacji brakuje 
Wam szumu fal, koniecznie wybierzcie jeden z campingów 
przy plaży! 

Oto campingi z najpiękniejszymi plażami
Village Simuni  •  Marina d’erba Rossa •  Bella Sardinia
Cala Gogo  •  Marina di Venezia 

TOP

TOP

5

5 campingów z/w pobliżu 
parku rozrywki 

campingów  
z najlepszymi plażami  

Duinrell

Marina d’erba Rossa

Cambrils Park

Cala Gogo

La Croix du Vieux Pont

Village Simuni 

Südsee-Camp

Marina di Venezia

Bella Italia 

Bella Sardinia

•  •  
  •  

http://www.eurocamp.pl


super 
zjeżdzalnie!

>  bezpośredni dostęp do piaszczystej plaży 
z dmuchanym placem zabaw 

> bogaty program animacyjny i szeroka oferta 
rozrywek, korty i boiska

> znakomita oferta gastronomiczna – restauracje 
i pizzeria

> możliwość uprawiania takich sportów wodnych, 
jak windsurfing, rowery wodne 

> świetna baza wypadowa do poznania Dalmacji, 
m.in. Zadaru, gdzie zabierze Was autobus  
z campingu

Baseny: fantastyczny kom-
pleks wodny z basenami dla 
całej rodziny, oddzielnymi 
basenami i brodzikami dla 
dzieci, wodnym placem zabaw, 
zjeżdżalniami i jacuzzi.

Udogodnienia: 
• supermarket • sklep  
• restauracje • pizzeria 

Warto zobaczyć: 
• Nin 4 km • Zadar 15 km 
• Szybenik 93 km

Istria • Dalmacja
C   o roku wybrzeże Istrii 

i Dalmacji odwiedzają tysiące 

turystów z całego świata. Będąc 

tu nawet kilka chwil, łatwo się 

przekonać dlaczego. Chorwackie 

krainy kuszą przyjezdnych 

błękitem krystalicznie czystych 

wód, kilometrami rozgrzanych 

słońcem plaż, ukrytymi w 

zatokach portowymi miasteczka-

mi i nietkniętą cywilizacją naturą. 

Kraj ten zachwyca historyczną 

atmosferą warownych miasteczek 

wzniesionych na szczytach 

wzgórz, urokiem wiejskich osad 

oraz charakterystyczną kulturą i 

kuchnią. 

chorwacja
BOLONIA

TREVISO

WENECJA

ADRIATYK

Poreč

PADWA

Pula

Pag

CRES

LOSINJ

ROVINJ

PLAVA
ZELENA

TRIEST

KORSYKA

SARDYNIA

FRANCJA
CHORWACJA

SYWAJCARIA

SLOVENIA

CR OATIA

CHORWACJA

SŁOWENIA

WŁOCHY

SŁOWENIA

WŁOCHY

AUSTRIA

Umag

Zadar

Zaton Holiday Resort 

Zadar CA022
Odkryjcie Dalmację dzięki świetnemu 

 campingowi Zaton Holiday Resort. Bogactwo 
atrakcji i fantastyczna oferta rozrywek sprawią, 
że Wasza rodzina spędzi tu cudowne wakacje.

Tętniący życiem 

 XL Bardzo duży  

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Zaton 1 km

 
Zadar 31 km

 
Z Wrocławia  
1173 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2220



Blisko 
Rovinj!

> duży camping z licznymi aktrakcjami i świetnymi 
basenami

> bezpośrednie położenie przy plaży
> bliskość miejscowości Umag, Poreč i Novigrad
> szkoła tenisa na campingu i bogaty program 

zajęć dla różnych grup wiekowych
> adrenalina park w odległości 1 km    
> promenada wzdłuż campingu, idealna na space-

ry i jazdę rowerem

Baseny: 2 kompleksy wodne. 
• Dwa baseny dla całej rodziny 
i jeden duży basen dla dzieci 
ze statkiem pirackim. 
• Basen w kształcie laguny, 
basen dla dzieci z atrakcjami 
wodnymi i zjeżdżalniami oraz 
basen dla maluchów

Udogodnienia: 
• sklep • restauracja • bar  
• pizzeria • kawiarnia  
• lodziarnia • kiosk

Warto zobaczyć: 
• Novigrad 15 km • Poreč 33 km 
• Vrsar 35 km 
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Park Umag 

Umag CA026
Camping Park Umag to doskonałe miejsce na  

rodzinny wypoczynek – świetny kompleks basenów 
i bliskość plaży to gwarancja udanych wakacji nad 

krystalicznie czystym Adriatykiem.

Tętniący życiem 

 XL Bardzo duży  

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Umag 9 km

 
Pula 79 km

 
Z Wrocławia 1051 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

przy pięknej 
plaży!

Village Simuni 

Pag CA021

> bezpośredni dostęp do 6 pięknych plaż
> centrum sportów wodnych na campingu, idealne 

warunki dla windsurferów
> możliwość nurkowania w pobliskich jaskiniach
> niezwykle różnorodna oferta gastronomiczna 

– kilka barów i restauracji 
> na wyspie aż 115 km tras rowerowych podzielonych 

na 14 fantastycznych szlaków
> w pobliżu malownicza Novalija, trochę dalej Split 

i Zadar

Baseny: 
na tym campingu nie ma ba-
senów. Dmuchane zjeżdżalnie 
na morzu przy plaży. 

Udogodnienia: 
• sklep • bar • restauracja  
• pizzeria 

Warto zobaczyć:
• Novalja 16 km • Zadar 72 km 
• Biograd na Moru 90 km

Uwaga! Opłata za psa pobierana 
jest na campingu.

Największymi atutami położonego  
na wyspie Pag campingu Simuni są:  

bezpośredni dostęp do morza, krystalicz-
nie czyste wody Adriatyku i aż 6 fanta-

stycznych plaż. 

Tętniący życiem 

 XL Bardzo duży  

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Pag 12 km

 
Zadar 72 km

 
Z Wrocławia 1197 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony
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> duży, tętniący życiem camping z wyjątkową 
atmosferą

> dwa odnowione kompleksy basenów z fanta-
stycznymi zjeżdżalniami i statkiem pirackim dla 
najmłodszych

> szeroki wybór restauracji na campingu
> piaszczysta plaża z beach barem
> bliskość urokliwych miast: Poreč, Rovinj i Vrsar
> możliwość rezerwacji wycieczki do Wenecji 
> okolica wymarzona na rowerowe wycieczki

> tuż przy pięknej, żwirkowej plaży
> możliwość nauki nurkowania w szkółce 

na plaży
> restauracja i bary z widokiem na morze
> zachwycająca lokalizacja z widokiem na Park 

Narodowy Wysp Briońskich 
> blisko przepięknego, historycznego miasta Pula

Tętniący życiem 

 M Średniej wielkości

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Fažana 4 km

 
Pula 12 km

 
Z Wrocławia  
1111 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Macie ochotę poznać południową Istrię? 
Sprawdźcie nasz nowy camping – Brioni 

Sunny. Położenie w imponującym sosnowym 
lesie nad brzegiem krystalicznie czystych 

wód Adriatyku czyni go idealnym miejscem 
na wakacyjny wypoczynek.

Lanterna Premium Camping Resort 

Poreč CA011

Brioni Sunny 

Pula CA033

Baseny: 
kompleks basenowy z wido-
kiem na morze i morską wodą 
oraz basenem dla dzieci ze 
słodką wodą, wodnym placem 
zabaw z pirackim statkiem  
i zjeżdżalniami oraz jacuzzi.

Udogodnienia: 
• sklep • restauracja • jedzenie 
na wynos • pizzeria • kawiarnia 
• bar

Warto zobaczyć: 
• Poreč 16 km • Rovinj 39 km  
• Vrsar 22 km

Baseny: 
na tym campingu nie ma  
basenów. Dmuchane zjeżdżal-
nie na morzu przy plaży. 

Udogodnienia: 
• sklep • bar • piekarnia  
• restauracja •kawiarnia  

Warto zobaczyć: 
• Pula 8 km 
• Rovinj 37 km 
• Novigrad 73 km

świetny kompleks basenów!

piękne 
plaże!

Tętniący życiem 

 XL Bardzo duży  

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Tar 3 km

 
Pula 57 km

 
Z Wrocławia 1068 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Na każdym kroku czekają tu na Was atrakcje:  
fantastyczne kompleksy basenów ze zjeżdżalniami, 
świetna plaża usytuowana w zatoce z możliwością 
nurkowania i jazdy na nartach wodnych czy rewe-

lacyjne restauracje z lokalnymi specjałami. 

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2222
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> fantastyczny park wodny ze zjeżdżalniami
> deptak otoczony sklepikami, supermarketem, 

licznymi restauracjami i kawiarniami
> super animacje i zajęcia dla dzieci i młodzieży
> duży plac zabaw, skatepark oraz mini lunapark 

i tor kartingowy dla najmłodszych
> pole golfowe z widokiem na morze
> świetna baza wypadowa na wycieczki do Wene-

cji lub Triestu

Baseny: basen olimpijski, 
mniejszy basen do pływa-
nia, duży basen lagunowy i 
mniejszy basen lagunowy ze 
statkiem pirackim dla dzieci, 
zjeżdżalnie i jacuzzi.

Udogodnienia: 
• sklep • restauracje • bar  
• pizzeria • jedzenie na wynos 
• kiosk 

Warto zobaczyć: 
• Caorle 7 km  
• Lido di Jesolo 12 km  
• Wenecja 69 km

Szum morza, szerokie piasz-

czyste plaże, rewelacyjne    

 kompleksy basenów, magiczna, 

pełna zachwycających  

widoków Wenecja na wyciągnięcie 

ręki, a dla amatorów szalonej za-

bawy, dwa świetne parki rozrywki 

– taki właśnie jest wypoczynek 

nad włoskim Adriatykiem. Pełen 

słońca, zabawy i wyjątkowych 

wrażeń zostających w pamięci na 

zawsze...

RIMINI

BOLONIA

TREVISO

WENECJA
VICENZA

Jesolo
Eraclea Mare

RAWENNA

Porto Garibaldi 
Lido di Pomposa

POREĆ

Caorle

Cavallino
Treporti

Punta Sabbioni

Aqualandia

PADWA

TRIEST

PULA

A4

A4

A23

A13

A14

Monfalcone

Mirabilandia

 

Punta Marina Terme

Morze  
AdriAtyckie

Wybrzeże 
Adriatyku

Pra'delle Torri 

Caorle IA012
Najbardziej spektakularny kompleks 

wodny nad Adriatykiem z najwyższej kla-
sy basenami, 6 zjeżdżalniami i basenem 

typu laguna ze statkiem pirackim.

Tętniący życiem 

 XL Bardzo duży

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Porto S. Margerita  
3 km

 
Wenecja – Marco Polo  
79 km

 
Z Wrocławia 1080 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Blisko pięknego Caorle!
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Baseny: dwa kompleksy 
wodne z 3 basenami dla całej 
rodziny, 2 basenami dla dzieci 
i wodnymi placami zabaw, 
leniwą rzeką, jacuzzi  
z hydromasażem oraz licznymi 
zjeżdżalniami. Płatne SPA.

Udogodnienia: 
• supermarket • bary 
• restauracje  
• jedzenie na wynos • pizzeria 

Warto zobaczyć: 
• Lido di Jesolo 10 km  
• Treviso 58 km • Padwa 93 km  
 

Na tym dużym, tętniącym życiem cam-
pingu z fantastycznym basenem w 

hawajskim stylu nietrudno poczuć się 
wyjątkowo. Piękna plaża jest idealnym 

dopełnieniem campingu Union Lido.

Świetny  park wodny!
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> rewelacyjny kompleks wodny z basenami i licznymi 
atrakcjami

> idealny dla aktywnych, posiada korty, boiska, 
siłownię i wiele innych

> mini park rozrywki Funny World z mini golfem 
i gokartami

> 8 restauracji, kilka lodziarni, naleśnikarnia 
i liczne bary

> szeroka plaża, z możliwością zarezerwowania 
lekcji windsurfingu lub nurkowania

> fantastyczny kompleks basenów Park Aquamarina 
ze zjeżdżalniami 

> możliwość nauki nurkowania lub windsurfingu na 
campingu

> zespół animatorów organizujący szeroki wybór zajęć 
sportowych i rozrywek dla całej rodziny

> gwarne centrum z restauracjami, barami i sklepami
> wypożyczalnia rowerów, kajaków i rowerów wodnych 
> położenie najbliżej Punta Sabbioni, skąd odpływają 

promy do Wenecji

Baseny: kompleks basenów 
Park Aquamarina, z 6 basena-
mi, m.in. basenem olimpijskim, 
brodzikami, basenem z falami, 
wodnym placem zabaw, zjeż-
dzalniami oraz jacuzzi

Udogodnienia: 
• supermarket • kiosk • bar  
• restauracje • jedzenie na 
wynos  

Warto zobaczyć: 
• Lido di Jesolo 10 km  
• Treviso 58 km • Padwa 93 km

najbliżej 
wenecji!

Jeśli szukacie unikalnej włoskiej atmo-
sfery, świetnych basenów i dostępu do 

przepięknej, piaszczystej plaży, na swoje 
wakacje wybierzcie camping Marina  

di Venezia. 

Union Lido 

Cavallino IA015

Marina di Venezia 

Punta Sabbioni IA022

Tętniący życiem 

 XL Bardzo duży  

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Ca’Savio 3,5 km

 
Wenecja  
– Marco Polo 52 km

 
Z Wrocławia  
1138 km 

 
Bez konieczności 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Tętniący życiem 

 XL Bardzo duży  

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Cavallino 2 km

 
Wenecja  
– Marco Polo 43 km

 
Z Wrocławia 1132 km 

 
Bez konieczności  
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2224



Baseny: dwa kompleksy 
basenów,  
z oddzielnym basenem dla 
najmłodszych, statkiem pira-
ckim i zjeżdżalniami.

Udogodnienia: 
• sklep • restauracja • jedzenie 
na wynos • pizzeria • kawiarnia 
• bar

Warto zobaczyć: 
• Burano 10 km • Treviso 60 km  
• Lido di Jesolo 6 km

> klimatyczny camping położony w lasku piniowym
> dwa świetne kompleksy basenów z atrakcjami dla 

najmłodszych 
> szeroka, piaszczysta plaża
> wiele obiektów sportowych, możliwość wypoży-

czenia rowerów wodnych
> zaledwie 5 min. jazdy na prom do Wenecji, 

Murano i Burano
> bliskość parków rozrywki Aqualandia 

i New Jesolandia

Tętniący życiem camping Ca’Savio  
oferuje wspaniałą atmosferę, fanta-

styczne baseny oraz rewelacyjną plażę  
z wyjątkowym beach barem, idealnym 

na relaks nad wodą.

Baseny: 
kompleks basenów 
z dużym basenem,  
basenem w kształcie motyla,  
brodzi kiem, sześcioma 
zjeżdżalniami i kilkoma 
mniejszymi dla dzieci, 
wodnym placem  
zabaw i jacuzzi.

Udogodnienia: 
• supermarket • lodziarnia  
• bar • restauracja • jedzenie 
na wynos • pizzeria 

Warto zobaczyć: 
• Aqualandia 6 km  
• Padwa 93 km  
• Treviso 58 km

>  atrakcyjny kompleks basenów ze zjeżdżalniami
> szeroka plaża z placem zabaw w stylu weneckim
> fantastyczny zespół animatorów z zajmującym 

programem
> świetna restauracja, beach bar, jedzenie na 

wynos oraz mini stoiska ze świeżymi warzywami  
i owocami

> okolica idealna na wycieczki
> wiele tras rowerowych w pobliżu

SuPER baseny!

Nowe, wodne atrakcje!
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Camping Sant’Angelo to idealne miejsce 
na wakacje dla rodziny z małymi dziećmi. 

Przylegająca do campingu plaża i kompleks 
basenów z fantastycznymi zjeżdżalniami to 

gwarancja cudownych wakacji.

Ca’Savio 

Cavallino-Treporti IA021

Sant’Angelo Village 

Cavallino IA017

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Cavallino 1,5 km

 
Wenecja – Marco 
Polo 41 km

 
Z Wrocławia  
1132 km 

 
Bez konieczności 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Tętniący życiem 

XL Bardzo duży 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Ca’Savio 1 km

 
Wenecja -  
- Marco Polo 41 km

 
Z Wrocławia 1139 km 

 
Bez konieczności  
posiadania auta

 
Dostęp do internetu
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Super 
zjeżdżalnie!

Blisko do 
wenecji!

> bogata oferta atrakcji dla całej rodziny 

> kompleks basenów z różnorodnymi
zjeżdżalniami 

> restauracje, supermarket i animacje 
usytuowane centralnie, w samym sercu campingu 

> spacery po lesie piniowym nad brzegiem 
morza

> urozmaicona oferta sportowa, liczne 
boiska i wypożyczalnia rowerów

> baseny dla całej rodziny i super zjeżdżalnie dla 
najmłodszych

> dostęp do wspaniałej, szerokiej, piaszczystej plaży

> bogate animacje z szeregiem zajęć dla dzieci 
i dorosłych

> idealny do wypraw rowerowych

> centrum sportów wodnych z dostępem do wielu 
atrakcji

> restauracja z widokiem na Adriatyk, idealna 
na kolacje przy zachodzie słońca

Baseny: duży basen do 
pływania, basen dla dzieci ze 
zjeżdżalniami wodnymi i basen 
dla całej rodziny

Udogodnienia:  
• supermarket • restauracja  
• lodziarnia • bar • jedzenie  
na wynos

Warto zobaczyć: 
• Torcello 16 km  
• Wenecja 58 km 
• Treviso 58 km  

Baseny: basen pływacki, 
basen dla całej rodziny, basen 
dla dzieci, dwie zjeżdżalnie  
dla dzieci, jacuzzi.

Udogodnienia: 
• supermarket • restauracja 
• bar • jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Jesolo 15 km  
• Treviso 50 km  
• Wenecja 52 km

Pełny egzotycznych palm, wypełniony 
aromatem piniowych drzew i udekoro-
wany wielobarwnymi kwiatami - kurort 
Eraclea Mare to jedno z najpiękniejszych 

miejsc nad Adriatykiem.

Camping Garden Paradiso  
to idealne miejsce na relaksujące,  

rodzinne wakacje w cichej i spokojnej  
atmosferze z piękną, szeroką plażą 

 tuż przy campingu.

w
ło

c
h

y
  •

  w
y

b
r

ze
że

 a
d

r
ia

t
y

k
u

Portofelice Camping Village 

Eraclea Mare IA013

Garden Paradiso 

Cavallino IA014

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Cavallino 1 km

 
Wenecja  
– Marco Polo 40 km

 
Z Wrocławia 1130 km 

 
Bez konieczności  
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Tętniący życiem 

 M Średniej wielkości

 
Do plaży 500 m

 
Eraclea Mare 500 m

 
Wenecja – Marco 
Polo 40 km

 
Z Wrocławia  
1130 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2226



blisko  
san marino!

> bezpośredni dostęp do plaży
> super baseny, boiska, stanowiska do wędkowania 

i plac zabaw
> świetne położenie blisko rezerwatu przyrody, 

wśród bujnej zieleni 
> mnóstwo atrakcji dla zwolenników aktywnego 

wypoczynku, zwłaszcza sportów wodnych
> malownicza Rawenna w pobliżu, nieco dalej 

Ferrara, Rimini i Bolonia 

Baseny: 
kompleks wodny z basenem 
pływackim, basenem dla 
całej rodziny i brodzikiem dla 
najmłodszych oraz zjeżdżalnią 
wodną dla dzieci.

Udogodnienia: 
• minimarket • sklep • bar  
• restauracja

Warto zobaczyć: 
• Comacchio 9 km  
• Rawena 38 km  
• Ferrara 51 km

Niewielki i kameralny, położony wśród  
zieleni camping Vigna sul Mar to idealny  

wybór dla wszystkich ceniących ciszę  
i spokój. Krótki spacer plażą dzieli Was od 

pełnego kawiarenek, restauracji i sklepików 
Lido di Pomposa.

> rozbudowany i odnowiony kompleks basenów ze 
zjeżdżalniami 

> bezpośredni dostęp do szerokiej plaży i morza

> liczne obiekty sportowe i zajęcia do wypróbowania, 
jak łucznictwo czy kajaki

> urozmaicona oferta gastronomiczna z restauracją, 
pizzerią, barem na plaży i jedzeniem na wynos

> w pobliżu przepięknych miast północnych Włoch 
– Ferrary, Rawenny, Bolonii i San Marino

Baseny: basen pływacki, 
basen dla całej rodziny, 
brodzik dla dzieci z wodnym 
placem zabaw, splash  
park przypominający statek 
piracki oraz trzy duże  
zjeżdżalnie.

Udogodnienia: 
• sklep • bar • restauracja 
• jedzenie na wynos

Warto zobaczyć: 
• Comacchio 7 km  
• Rawenna 36 km  
• Ferrara 58 km

Odkryjcie wspaniałą atmosferę wybrzeża  
adriatyckiego i zatrzymajcie się na cam-
pingu Spiaggia e Mare – usytuowanym 

tuż przy przepięknej plaży. 
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Vigna sul Mar 

Lido di Pomposa IA025

Spiaggia e Mare 

Lido di Comacchio IA026

Tętniący życiem 

 M Średniej wielkości

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Porto Garibaldi 
500 m

 
Bolonia 97 km

 
Z Wrocławia 1227 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Cichy

 S Mały 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Lido di Pomposa 2 km

 
Bolonia 100 km

 
Z Wrocławia  
1223 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Świetny kompleks basenów!
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> najlepszy nad Gardą kompleks wodny z basenami 
lagunowymi, zjeżdżalniami, wodnym placem zabaw 
i licznymi atrakcjami

> prywatna plaża nad jeziorem i promenada
> fantastyczny zespół animacyjny
> liczne propozycje aktywnego spędzenia czasu 

m.in. możliwość wynajęcia rowerów, kajaków  
i rowerów wodnych oraz nauka łucznictwa

> szeroki wybór restauracji i barów z kuchnią włoską, 
z przepięknym widokiem na jezioro

Baseny: 
dwa baseny lagunowe, basen 
pływacki, basen dla dzieci, 
brodzik, wodny plac zabaw, 
zjeżdżalnie i zjeżdżalnie dla 
dzieci.

Udogodnienia: 
• supermarket • kiosk 
• sklep • bar • restauracje  
• jedzenie na wynos

Warto zobaczyć: 
• Werona 25 km  
• Brescia 44 km  
• Salo 40 km

Największy camping w regionie,  
pełen atrakcji, fantasty cznych basenów,  

z bezpośrednim dostępem do jeziora  
– to wszystko sprawia, że Bella Italia jest 

najbardziej popularnym campingiem nad 
Jeziorem Garda!

M alownicze plaże, małe, 
pełne uroku miasteczka  

z klimatycznymi kawiarenkami, 
kolorowe łódki, szlaki górskie  
i trasy rowerowe, a do tego  
jeden z najlepszych parków  
rozrywki Gardaland – nad Gardą 
znajdziecie wszystko, czego  
potrzeba do udanych wakacji!

Jezioro
Garda

Bella Italia 

Peschiera del Garda IL019 

Weekend

Bella Italia

Altomincio

Cisano San Vito

Serenella

Gardaland
Caneva World

Butter�y Del Garda

Eden

Tętniący życiem 

 XL Bardzo duży  

 
Bezpośrednio przy 
jeziorze

 
Peschiera 1 km

 
Werona 25 km

 
Z Wrocławia  
1150  km 

 
Bez konieczności 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny
Blisko Gardalandu, Sirmione i Werony!



> dwa baseny ze zjeżdżalniami, widok na piękną 
okolicę

> szeroka oferta dla entuzjastów sportów wodnych: 
windsurfing, narty wodne, żaglówki, kajaki, łódki

> malownicza plaża w pobliżu, która pozwala zrelakso-
wać się w słońcu i cieszyć bliskością wody

> restauracja na campingu serwująca specjały lokalnej 
kuchni

> bliskość Salo i Portese, skąd promem można udać się 
do innych kolorowych kurortów i wiosek rozsianych 
wzdłuż przepięknego jeziora
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> rewelacyjne baseny, z wodnym placem zabaw 
i zjeżdżalniami oraz obszerne tarasy do opalania 

> place zabaw, park przygód i tyrolka dla dzieci
> znakomicie zorganizowane animacje i program 

sportowy
> nastrojowy bar i restauracja, z których roztacza się 

imponujący widok na góry, jezioro i miejscowość 
Salo

> blisko malowniczej Monigi

Baseny:  basen dla całej 
rodziny, basen dla dzieci, 
brodzik z atrakcjami wodnymi, 
zjeżdżalnia dla dzieci i jacuzzi.

Udogodnienia: 
• sklep • bar • restauracja  
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• San Felice del Benaco 3,5 km  
• Brescia 35 km
• Bardolino 46 km

Weekend jest niewielkim, przyjaznym  
i świetnie utrzymanym campingiem,  

oferującym mnogość rozrywek i atrakcji 
dla gości w każdym wieku.

Eden 

Portese IL023

Weekend 

San Felice del Benaco IL025

Usytuowany tarasowo na stromym zbo-
czu, z którego roztacza się piękny widok 
na jezioro – camping Eden to prawdziwy 

azyl, idealny na rodzinny wypoczynek.

świetny 
park  

wodny!

Cichy

 S Mały

 
Do jeziora 500 m

 
Salo 3 km

 
Brescia 34 km

 
Z Wrocławia  
1175 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Baseny:  dwa kompleksy ba-
senowe: pierwszy z basenem 
pływackim i brodzikiem, drugi 
z basenem lagunowym i zjeż-
dżalniami wodnymi. 

Udogodnienia: 
• sklep • bar • restauracja  
• jedzenie na wynos • pizzeria

Warto zobaczyć: 
• Salo 4 km • Brescia 40 km
• Limone sul Garda 40 km

Cichy

 S Mały

 
Do jeziora 500 m

 
Portese 2 km

 
Werona 55 km

 
Z Wrocławia  
1180 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

nowe wodne 
atrakcje!
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Del Garda 

Peschiera del Garda IL022
Niewielki i kameralny, położony wśród  
zieleni i pełen atrakcji dla całej rodziny  
– camping Del Garda to wypoczynek  

w wyjątkowym otoczeniu.
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> dwa kompleksy basenów ze zjeżdżalniami i brodzi-
kiem dla najmłodszych

> świetnie zorganizowane zaplecze gastronomiczne, 
z restauracją, pizzerią, lodziarnią, jedzeniem na 
wynos i supermarketem

> idealny dla miłośników sportów: tenis i siatkówka, 
dostęp do siłowni, aerobik, aqua aerobik i wędko-
wanie

> blisko Gardalandu i Peschiery, skąd odjeżdżają 
pociągi do Wenecji i Werony 

> basen olimpijski dla dorosłych oraz świetny, laguno-
wy kompleks basenów z licznymi zjeżdżalniami dla 
najmłodszych

> atrakcje, wśród których znajduje się kino, place 
zabaw z dmuchanymi zamkami, boiska i mini golf

> restauracja, pizzeria i własna lodziarnia zapewnią 
zróżnicowaną ofertę, satysfakcjonującą każdego 
amatora kuchni włoskiej

> duża swoboda i bezpieczeństwo dla dzieci (ograni-
czony ruch samochodowy) 

> idealna baza na jednodniowe wycieczki rowerowe 
nad Jezioro Garda i do Werony

Ze swym ogromnym wyborem udogod-
nień i atrakcji, Altomincio to rewelacyjny 

camping dla miłośników aktywnego  
wypoczynku w pięknym otoczeniu.

Altomincio Family Park 

Salionze IL044

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Do jeziora 6 km

 
Salionze 1 km

 
Werona 20 km

 
Z Wrocławia 1145 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: basen olimpijski, basen lagunowy z czterema zjeż-
dżalniami i basen dla małych dzieci.

Udogodnienia: • supermarket • lodziarnia • sklep • bar 
• restauracja • naleśnikarnia • jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: • Valeggio sul Mincio 6 km • Werona 28 km 
• Mantua 32 km

Świetny na rowerowe wycieczki!

Tętniący życiem 

 M Średniej wielkości

 
Do jeziora 1 km

 
Peschiera del Garda 
2 km

 
Werona 25 km

 
Z Wrocławia  
1040 km 

 
Bez konieczności 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

blisko  
gardalandu!

Baseny:  dwa kompleksy 
basenowe; jeden z basenem 
lagunowym, basenem dla  
całej rodziny, zjeżdżalniami  
dla dzieci i jacuzzi; drugi  
 z basenem dla całej rodziny  
i brodzikiem.

Udogodnienia: 
• supermarket •bar • restaura-
cja • jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Werona 25 km  
• Bardolino 14 km  
• San Felice del Benaco 36 km

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2230



Butterfly 

Peschiera del Garda IL026

Cisano San Vito 

Cisano IL020
Sporty wodne, animacje, wędkowanie, 

basen ze zjeżdżalniami, jacuzzi i wycieczki 
tematyczne – na Cisano San Vito każdy 

znajdzie coś dla siebie. 

Butterfly to idealny wybór dla wszystkich 
ceniących ciszę i spokój niewielkich cam-
pingów. Krótki spacer dzieli go od uroczej 

Peschiery, pełnej renesansowej zabudowy 
i zielonych ogrodów. 
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> kompleks wodny z nowym, fantastycznym ba-
senem lagunowym i zjeżdżalniami dla dzieci oraz 
basenami dla całej rodziny

> szeroki program animacji: aqua aerobik, karaoke, 
zawody sportowe i wspólny grill

> deptak nad jeziorem, którym można udać się na 
spacer lub przejażdżkę rowerem do Lazise lub  
Bardolino

> w pobliżu parki rozrywki Gardaland i Canevaworld
> świetna baza na zwiedzanie Werony

nowe 
baseny!

Baseny: basen lagu nowy 
z wodnym placem zabaw  
i brodzikiem. Dodatkowo 
basen dla całej rodziny, 
brodzik, basen lagunowy ze 
zjeżdżalniami dla dzieci oraz 
basen pływacki.

Udogodnienia: 
• supermarket • restauracje
• bar • jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Gardaland 10 km • Werona 30 km 
• Riva del Garda 51 km

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Bezpośrednio przy 
jeziorze

 
Bardolino 2 km

 
Werona 30 km

 
Z Wrocławia  
1130 km 

 
Bez konieczności 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Cichy

 S Mały

 
Do jeziora 50 m

 
Peschiera del Garda 
500 m

 
Werona 28 km

 
Z Wrocławia  
1140 km 

 
Bez konieczności 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
basen dla całej rodziny i bro-
dzik dla najmłodszych.

Udogodnienia: 
• sklep • pizzeria • restauracja  
• bar • jedzenie na wynos

Warto zobaczyć: 
• Lazise 10 km  
• Sirmione 13 km
• Werona 30 km  

idealny dla 
ceniących
spokój !

> niewielki, prowadzony z ogromną dbałością 
rodzinny camping

> obsadzona palmami strefa wodna z rodzinnym 
basenem i brodzikiem dla dzieci

> odprężająca atmosfera w barze i restauracji, która 
czyni je idealnym miejscem do wieczornego relaksu 

> mała, kameralna plaża położona 50 m od campingu
> idealny dla miłośników rowerów – trasy rowerowe 

na Monte Baldo, do Peschiery i szlak wzdłuż rzeki 
Mincio
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Norcenni Girasole Club 

Figline Valdarno IN017 

> dwa kompleksy basenów ze zjeżdżalniami i leniwą 
rzeką wzbogacone o nowe baseny

> restauracje, bary i jedzenie na wynos oferujące 
kuchnię regionalną i oczywiście pyszną pizzę

> dostępne przez cały sezon liczne atrakcje dla dzieci 
i dorosłych, m.in.: animacje, wycieczki tematyczne 
po regionie, lekcje gotowania i degustacje wina

> idealne miejsce na wyprawy do Florencji i Sieny 
oraz innych historycznych miast takich, jak Arezzo, 
Piza, Lukka i San Gimignano

Zaledwie 35 km od Florencji, pomiędzy 
złocistymi polami słoneczników i winnicami 
Chianti, leży tętniący życiem Norcenni Gira-

sole. Camping przygotował tyle atrakcji,  
że z pewnością nie będziecie się tu nudzić.  

 

Bajkowe zatoczki z rybacki-

mi łodziami  na brzegu, złote 

plaże i malownicze wzgórza okryte 

winnicami zapraszają na śródziem-

nomorskie wybrzeże. Odkryjcie 

piękno nadmorskich regionów, 

unikatowych zabytków, malowni-

czych miast rozsianych po tutej-

szych wzgórzach, od Livorno aż 

po Neapol. A wieczorem, z lampką 

wyśmienitego wina udajcie się na 

plażę, by podziwiać zniewalający 

zachód słońca... 

toskania, 
rzym, Neapol

Baseny: dwa kompleksy 
wodne: dolny z basenem 
pływackim, dwoma basenami 
dla całej rodziny, brodzikiem 
ze zjeżdżalnią oraz górny  
z no wym basenem pływackim  
i brodzikami, dwoma basena-
mi lagunowym, brodzikiem  
z mini placem zabaw i leniwą 
rzeką. Płatne SPA.

Udogodnienia: 
• supermarket • lodziarnia 
• sklep • bar • restauracje  
• pizzeria • jedzenie na wynos 
• sklep z winami

Warto zobaczyć: 
• Florencja 35 km • Siena 65 km 
• San Gimignano 79 km

Tętniący życiem 

XL Bardzo duży 

 
Figline Valdarno 
2 km

 
Florencja 53 km 

 
Z Wrocławia  
1405 km 

 
Bez konieczności 
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

I Pini

Sarteano

PIZA

LUKKA

BOLONIA

LIVORNO
MONTESPERTORI

SIENA

SAN GIMIGNANO

NEAPOL

POMPEJE

MONTE CASSINO

SanVincenzo

Ville Degli Ulivi

Castagneto Carducci

Cecina

Baia Domizia

GENUA

FLORENCJA

RZYM

A14

A15

A11
A1

A1

A1

A1

A12
A10A6

KORSYKA

SARDYNIA

ELBA

Figline Valdarno 

Village Fabulous

piękny Widok na toskańskie wzgórza!
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Pośród piniowych drzew, cyprysów  
i drzewek oliwnych leży zaciszny camping 

Valle Gaia – idealny dla ceniących  
kameralną atmosferę prowincji. Camping 
ten jest obietnicą wakacji wśród malowni-

czych pejzaży. 

> nowoczesny kompleks basenów z dwoma basena-
mi dla dzieci 

> restauracja i bar oferujące specjały toskańskiej 
kuchni oraz pizzeria serwująca tradycyjną włoską 
pizzę

> plaże w Cecina Mare i San Vincenzo oraz Aquapark 
w pobliżu

> idealny do poznawania regionu – na odwiedzenie 
czekają między innymi Piza, Volterra, Lukka i Siena

Piękne położenie wśród piniowego lasu,  
przyjemny basen i wiele sportowych atrak-
cji sprawiają, iż dzień na Albatrosie upływa 

pod znakiem doskonałej zabawy i wielu 
niezapomnianych wrażeń.

> rewelacyjny kompleks basenów z basenem olimpij-
skim, basenami typu laguna oraz zjeżdżalniami

> szerokie plaże w bliskim sąsiedztwie campingu
> tętniące życiem centrum campingu z restauracja-

mi, barami, lodziarnią i sklepikami oraz przestron-
nym placem zabaw

> urozmaicony program animacji: przedstawienia dla 
dzieci, turnieje, zajęcia sportowe i zabawy

> idealny na jednodniową wycieczkę na Elbę

Valle Gaia 

Cecina IN014

Park Albatros 

San Vincenzo IN022

Baseny: kompleks wodny 
z basenem olimpijskim, 
basenami lagunowymi, 
podgrzewanym basenem 
pływackim z rozsuwanym 
dachem, brodzikami  
i ślizgawkami.

Udogodnienia: 
• supermarket 
• lodziarnia • sklep  
• bar • restauracja  
• jedzenie na wynos  
• kawiarnia

Warto zobaczyć: 
• Piza 93 km  
• Volterra 66 km  
• Grosetto 71 km

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Do plaży 800 m

 
San Vincenzo 8 km

 
Piza 95 km

 
Z Wrocławia  
1500 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolonyIdealny dla rodzin!

Cichy

 S Mały

 
Do plaży 9 km

 
Cecina 6 km

 
Piza 63 km

 
Z Wrocławia  
1470 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Pies dozwolony

Baseny: dwa baseny 
pływackie, basen lagunowy 
dla całej rodziny i dwa baseny 
dla dzieci.

Udogodnienia: 
• sklep • restauracja • bar 
• pizzeria • jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Piza 64 km  
• Volterra 33 km  
• San Gimignano 59 km

kameralna 
atmosfera!
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Odkryjcie południe Włoch z położonym  
w Za toce Neapolitańskiej campingiem  

Baia Domizia. Cudowny klimat i mnogość 
atrakcji czyni to miejsce idealnym na  

rodzinne wakacje.

Baia Domizia 

Baia Domizia IS014

Położony wśród drzew oliwnych i cyprysów 
camping Montescudaio to miejsce w któ-
rym odpoczniecie od zgiełku miast, będąc 
jednocześnie w pobliżu największych pereł 

Toskanii.

SuPER 
baseny!

Baseny: 
Trzy baseny, w tym jeden 
lagunowy oraz brodzik ze zjeż-
dżalnią dla najmłodszych

Udogodnienia: 
• restauracja • bar • pizzeria
• minimarket 

Warto zobaczyć: 
• Volterra 35 km • Livorno 55 km  
• Siena 90 km • Florencja 114 km 

Cichy

 L Duży 

 
Do plaży 4 km

 
Cecina 2 km

 
Piza 60 km

 
Z Wrocławia  
1470 km 

 
Sugerowane posia-
danie auta

 
Dostęp do internetu

Pies dozwolony

>  położony 4 km od plaży
>  kompleks wodny składający się z trzech basenów, 

strefy z hydromasażem i oddzielnym brodzikiem ze 
zjeżdżalnią

>  bogaty program animacyjny organizowany dla 
Gości w sezonie

>  boiska sportowe, tenis, tenis stołowy, siłownia
>  baza wypadowa do zwiedzania miast Toskanii: 

Livorno, Volterry, Pizy czy Sieny

Montescudaio 

Cecina IN021

Baseny: 
kompleks wodny  
z basenem pływackim,  
basenem dla całej rodziny  
z wydzieloną częścią do  
hydromasażu, basen dla 
dzieci i jacuzzi.

Udogodnienia: 
• supermarket • lodziarnia 
• bar • restauracja • jedzenie 
na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Neapol 70 km • Pompeje 57 km 
• Monte Cassino 53 km

Tętniący życiem 

 XL Bardzo duży  

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Baia Domizia 2 km

 
Neapol 72 km

 
Z Wrocławia  
1780 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

> atrakcyjne położenie w zaciszu piniowego lasu, 
przyjemne zacienione ogródki

> piaszczysta plaża z bogatą ofertą dla amatorów 
sportów wodnych

> restauracja serwująca regionalne przysmaki 
i specjały kuchni Kampanii 

> szeroki program animacji i obiektów sportowych 
> idealny do odbycia jednodniowej wycieczki do 

Neapolu, Pompei, Monte Cassino lub na Wybrzeże 
Amalfi

idealna baza na wycieczki!

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2234
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Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Do plaży 8 km

 
Rzym 18 km

 
Rzym - Fiumicino 16 km

 
Z Wrocławia 1660 km 

 
Bez konieczności  
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony Najbliżej Rzymu!
> położony niedaleko Rzymu i świetnie z nim skomuni-

kowany, idealnie nadaje się na bazę do zwiedzania 
> obszerny kompleks rekreacyjny z basenem typu 

laguna, licznymi ślizgawkami oraz basenem z jacuzzi 
dla dorosłych

> świetne animacje oferujące liczne zajęcia dla najmłod-
szych, mini-club, zawody sportowe, pokazy i imprezy

> kort tenisowy, boisko i trampoliny 
>  blisko pięknych i piaszczystych plaż Ostii nad Morzem 

Tyrreńskim 

Village Fabulous 

Rzym IS018
Village Fabulous to cudowny camping usytuo- 

wany w pięknym lesie piniowym, zaledwie 18 km  
od centrum Rzymu. Wakacje tu to gwarancja nieza-

pomnianych przeżyć i niezliczonych atrakcji.

Baseny: 
basen dla całej rodziny i basen typu 
laguna ze ślizgawkami, zjeżdżalnia  
i jacuzzi.

Udogodnienia: 
• sklep • lodziarnia • bar • restauracja
• jedzenie na wynos • kawiarnia

Warto zobaczyć: 
• Ostia Antica 8 km  
• Rzym 18 km • Tivoli 57 km

Ceny i dostępność miejsc sprawdź na www.eurocamp.pl 35
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Ville Degli Ulivi 

Marina di Campo IN020

Lazurowe wody, cudowne 

 plaże w otoczeniu egzotycz-

nej roślinności, pełne dawnej za-

budowy i bogatej historii miasta 

oraz tradycyjna kuchnia, w pełni 

korzystająca z lokalnych produk-

tów – takie skarby skrywają wło-

skie wyspy. To idealne miejsce 

na rodzinne wakacje i wypoczy-

nek w wyjątkowym otoczeniu. 

elba • sardynia 
korsyka

wyspy morza śródziemnego
Ghisonaccia

ALGHERO

CAGLIARI

OLBIA

BASTIA

 

          

El Bahira

KORSYKA

ELBA

SARDYNIA

SYCYLIA

 Oristano

 Marina di Campo

> spektakularna piaszczysta plaża ze szkołą 
nurkowania

> bliskość urokliwych miasteczek Capoliveri i Marina 
di Campo

> kompleks basenów ze zjeżdżalnią, SPA.
> w sezonie bogate animacje dla starszych i młod-

szych 
> mnóstwo pięknej roślinności, sosen i drzew 

oliwkowych
> zaledwie 15 km drogi od stolicy wyspy – Portofer-

raio – historycznego miasta, w którym przebywał 
Napoleon

Cichy

 S Mały

 
Do plaży 30 m

 
Marina di Campo 
2 km

 
Piza 169 km

 
Z Wrocławia  
1565 km 

 
Sugerowane 
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
brodzik i basen połączone 
zjeżdżalnią, jacuzzi oraz 
płatne SPA.
Od VI do IX obowiązuje opłata  
za basen.

Udogodnienia: 
• sklep • restauracja • bar 
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Porto Azzurro 19 km  
• Marciana 13 km 
• Portoferraio 15 km

Camping Ville Degli Ulivi leży w uroczej zatoczce, 
przy jednej z najpiękniejszych plaż południa Elby 

– to wymarzone miejsce do opalania, uprawiania 
sportów wodnych i na piesze wycieczki.



Marina d’Erba Rossa 

Ghisonaccia CR011
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Camping Marina d’Erba Rossa leży przy 
olśniewająco złocistej plaży z niesamo-

witym widokiem na lazurowe wody Morza 
Tyrreńskiego i majestatyczne góry Korsyki.

Bella Sardinia uznawana jest za jeden  
z najpiękniejszych campingów na Sardynii – 
fantastyczna plaża i możliwość uprawiania 

sportów wodnych to największe atuty  
tego miejsca.

Village Bella Sardinia 

Oristano SA015 

Cichy

 S Mały

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Santa Caterina 
5  km

 
Cagliari 117 km

 
Z Wrocławia  
1940 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Pies dozwolony

> malownicza plaża przy campingu i basen ze 
zjeżdżalnią

> mnóstwo propozycji na spędzenie aktywnego 
wypoczynku: tenis, jazda konna, wodny aerobik

> świetna restauracja z włoskim menu
> możliwość nurkowania w S’Archittu
> bliskość Oristano, jeziora Omodeo i parku krajobra-

zowego Monte Ferru

Baseny: 
basen dla całej rodziny, 
brodzik dla najmłodszych, 
zjeżdżalnia dla dzieci.  

Udogodnienia: 
• mini market • bar  
• restauracja • pizzeria

Warto zobaczyć: 
• Oristano 23 km  
• Plaża Is Arutas 25 km 
• Cuglieri 20 km

Odwiedź 
plażę w 

Stintino!

> fantastyczny camping na plażowanie i kąpiele 
w krystalicznie czystych wodach 

> okolica idealna do uprawiania sportów wodnych
> rodzinny basen z pięknym widokiem na plażę
> świetna baza wypadowa na wycieczki, np. do 

malowniczego Bonifacio z widokiem na spektaku-
larne klify 

> egzotyczna roślinność i mini farma na campingu
> oszałamiający Wąwóz Restonica w pobliżu

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Ghisonaccia 5 km

 
Bastia 75 km

 
Z Wrocławia  
1650 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
basen dla całej rodziny  
z płytszą częścią dla dzieci.

Udogodnienia: 
• sklep • piekarnia • lodziarnia  
• kiosk • bar • restauracja  
• pizzeria • kawiarnia  
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Solenzasa 27 km 
• Muracciole 40 km  
• Porto Vecchio 96 km

przy pięknej 
plaży!Uwaga! Psy akceptowane 

są w określonym terminie
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Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2238

Pobyt na Cala Gogo to mieszanka niezwy-
kłych widoków na malownicze plaże, relaksu 
pośród piniowych lasów i krystalicznych wód 

Morza Śródziemnego.

Cala Gogo 

Platja d’Aro CB017

Hiszpania
costa brava • costa dorada 

Vilanova I la Geltru
Miami Platja

 

Camping Cabopino

GIBRA LTAR

MARBELLA

ANTEQUERA

ALMERIA

AN DALUCI A

MALAGA

PO
RT

U
G

A
LI

A

FRANCJA

HISZPANIA CATALONIA

CANTABRIA

La Torre Vilanova I la Geltru

 

Camping Cabopino

GIBRA LTAR

MARBELLA

ANTEQUERA

ALMERIA

ALGECIR AS

AN DALUCI A

MALAGA

Pineda de Mar

Lloret de Mar

Torroella De Montgri Estartit

Playa D’Aro

Roda De Bera
Salou

KANTABRIA

KANTABRIA

KATALONIA

COSTA

DORADA

COSTA BRAVA 

COSTA VERDENoja

P       o przekroczeniu hiszpańskiej 

granicy urzeka nas nagła 

zmiana krajobrazu: urokliwe,  

skalne zatoki, których woda  

zachwyca niezwykłym błękitem, 

portowe miasteczka pełne gwar-

nych restauracji, malutkie sklepy  

z kolorową ceramiką – już po 

chwili wiemy, że będą to wyjątko-

we wakacje…

> piękne, tarasowe położenie, tuż przy urokliwej 
plaży i przejrzystych wodach Morza Śródziemnego

> 2 baseny z widokiem na morze i 5 fantastycznych 
zjeżdżalni

> w sezonie świetny program animacyjny
> wesoły pociąg kursujący z basenów na plażę 

(w sezonie)
> bliskość gwarnego kurortu Platja d’Aro
> oddalony o 2 km od parku wodnego Aqua Diver

pięknie 
położony!

Baseny: 
kompleks wodny z dwoma 
basenami dla całej rodziny, 
basen dla dzieci z pięcioma 
zjeżdżalniami.

Udogodnienia: 
• sklep  • bar • restauracja 
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Figueres 75 km  
• Girona 37 km 
• Montserrat 138 km

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Platja d'Aro 2 km

 
Girona 35 km

 
Z Wrocławia  
1942 km 

 
Bez konieczności 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony
Uwaga! Psy są akceptowa-
ne w określonym terminie.
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Jeżeli szukacie pięknych plaż, spektaku-
larnych krajobrazów i doskonałej rozrywki 
dla wszystkich członków rodziny, camping 

Castell Montgri to strzał w dziesiątkę!

Catell Montgri 

Estartit CB012

Malowniczo usytuowany na zboczu 
wzgórza gwarantuje widoki na niezwykłe, 

morskie krajobrazy i ukryte w zatokach 
cudowne plaże. 

Internacional de Calonge 

Platja d’Aro CB016

Vilanova I la Geltru
Miami Platja

 

Camping Cabopino

GIBRA LTAR

MARBELLA

ANTEQUERA

ALMERIA

AN DALUCI A

MALAGA

PO
RT

U
G

A
LI

A

FRANCJA

HISZPANIA CATALONIA

CANTABRIA

La Torre Vilanova I la Geltru

 

Camping Cabopino

GIBRA LTAR

MARBELLA

ANTEQUERA

ALMERIA

ALGECIR AS

AN DALUCI A

MALAGA

Pineda de Mar

Lloret de Mar

Torroella De Montgri Estartit

Playa D’Aro

Roda De Bera
Salou

KANTABRIA

KANTABRIA

KATALONIA

COSTA

DORADA

COSTA BRAVA 

COSTA VERDENoja

Przy pięknej plaży!

> tarasowe położenie i piękny widok z campingu 
na morze i Palamos

> bliskość wakacyjnego kurortu Platja d’Aro, 
Girony i Figueres

> idealny dla aktywnych, oferuje liczne zajęcia 
sportowe

> super baseny dla całej rodziny z piękną panoramą 
na morze

> możliwość nauki nurkowania

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Do plaży 200 m

 
Platja d’Aro 3 km

 
Girona 39 km

 
Z Wrocławia 1939 km 

 
Bez konieczności  
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
dwa baseny dla całej  
rodziny i jeden basen  
dla dzieci.

Udogodnienia: 
• supermarket • bar  
• restauracja  
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Girona 43 km
• Figueres 63 km  
• Tossa de Mar 37 km

Baseny: 
ogromny basen dla całej 
rodziny, trzy baseny pły-
wackie, basen dla dzieci  
i zjeżdżalnie wodne.

Udogodnienia: 
• supermarket 
• kiosk • sklep • bar  
• restauracja  
• jedzenie na wynos  
• naleśnikarnia  
• kawiarnia

Warto zobaczyć: 
• Pals 11 km 
• Figueres 32 km  
• Palamos 30 km 

Tętniący życiem 

XL Bardzo duży 

 
Do plaży 1,5 km

 
L’Estartit 1 km

 
Girona 55 km

 
Z Wrocławia 1907 km 

 
Bez konieczności  
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

> dwa rewelacyjne kompleksy basenowe ze zjeżdżal-
niami (część otwarta aż do północy), brodzikami, 
tarasami do opalania z barami

> możliwość poznawania okolicy na rowerze 
> dźwiękoszczelna dyskoteka dla młodzieży
> kluby Eurocampu dla dzieci, młodzieży i całej 

rodziny
> 5 minut drogi od parku rozrywki Jocs

Idealny dla rodzin z nastolatkami!

Ceny i dostępność miejsc sprawdź na www.eurocamp.pl 39
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Tucan 

Lloret de Mar CB020

La Masia 

Blanes CB038

Zielony, zadbany ośrodek, usytuowany obok 
pieknej plaży i znanego kurortu Lloret de Mar. 
Camping Tucan jest świetną bazą wypado-
wą do zwiedzania Barcelony i pozostałych 

atrakcji Costa Brava.

Tętniący życiem camping La Masia oferuje 
wspaniałą atmosferę, świetne baseny oraz 
rewelacyjną plażę. La Masia położony jest 

niemal w samym sercu kurortu Blanes,  
dzięki czemu możecie do woli korzystać  

z jego licznych atrakcji.

> camping na Costa Brava położony 
najbliżej Barcelony

> tylko 1 km do pięknej, piaszczystej plaży
> świetny kompleks basenów ze zjeżdżalniami 

i atrakcjami dla dzieci
> wiele możliwości aktywnego wypoczynku oraz 

bogaty program animacyjny
> autobus tuż przy bramie campingu dowożący do 

ciekawych miejsc na Costa Brava oraz lotniska  
w Gironie

Tętniący życiem 

 M Średniej wielkości

 
Do plaży 1 km

 
Lloret de Mar 1 km

 
Girona 29 km

 
Z Wrocławia  
1940 km 

 
Bez konieczności 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
basen dla całej rodziny, bro-
dzik dla najmłodszych z mini 
placem zabaw, zjeżdżalnie 
wodne i jacuzzi.

Udogodnienia: 
• sklep • bar • restauracja  
• jedzenie na wynos

Warto zobaczyć: 
• Girona 47 km • Vic 77 km 
• Barcelona 74 km 

szeroka 
plaża!

> mnóstwo propozycji na aktywny wypoczynek: 
sporty wodne, place zabaw, boiska

> atrakcyjne animacje z dyskoteką, wieczornymi 
pokazami, zawodami sportowymi i konkursami

> centrum SPA z krytym basenem, sauną, łaźnią 
parową (płatne)

> w pobliżu ogrodu botanicznego Marimurtra, aqua-
parku Marineland Catalunya, idealny na wycieczki 
do Barcelony i Girony

> świetnie skomunikowany z Barceloną i lotniskiem, 
przystanek znajduje się przed campingiem

Baseny: 
dwa baseny dla całej rodziny, 
dwa brodziki – jeden z mini 
placem zabaw; dodatkowo 
rozbudowany kompleks SPA  
z krytym basenem laguno-
wym, sauną, hydromasażem  
i łaźnią parową. Płatne SPA.

Udogodnienia: 
• supermarket • bar  
• restauracja 

Warto zobaczyć: 
• Lloret de Mar 8 km
• Girona 44 km  
• Barcelona 71 km

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Do plaży 200 m

 
Blanes 1 km

 
Girona 31 km

 
Z Wrocławia  
1940 km 

 
Bez konieczności 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2240
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Piękny zielony, pełen palm i egzotycznej  
roślinności camping Vilanova to wymarzo-

ne miejsce na leniwy wypoczynek,  
ale także świetna baza do zwiedzania  

stolicy Katalonii – Barcelony. 

Playa Bara 

Roda de Bara CD011

Vilanova Park 

Vilanova i la Geltrú CD015

Park Playa Bara, ze względu na swój wy  ją t- 
kowy klimat, rzymski styl, cudowne ukwie-

cenie i roślinność oraz bliskość pięknej plaży 
jest jednym z najpopularniejszych campin-

gów w naszej ofercie.

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Do plaży 50 m

 
Roc de Sant Gaietà  
1,5 km

 
Reus 27 km

 
Z Wrocławia 2066 km 

 
Bez konieczności 
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Baseny:  kompleks czterech 
basenów: ze zjeżdżalniami, 
basenami dla dzieci, brodzi-
kiem z wodnymi atrakcjami, 
zjeżdżalniami, jacuzzi  
i centrum SPA.

Udogodnienia: 
• supermarket • sklep • bar 
• restauracja • jedzenie na 
wynos 

Warto zobaczyć: 
• Creixell 3 km 
• Tarragona 24 km 
• Barcelona 77 km

UWAGA! Ten camping akceptuje 
tylko pojedyncze rezerwacje dla 
rodzin.

> stylizowana na rzymski amfiteatr estrada, na której 
odbywają się fantastyczne animacje

> świetne baseny ze zjeżdżalniami i strefą dla 
maluchów

> bliskość pięknej, piaszczystej plaży z centrum 
sportów wodnych

> przystanek autobusowy pod bramą campingu 
z autobusem do urokliwej Tarragony

> niedaleko parku rozrywki PortAventura

Baseny: basen pływacki, 
basen dla całej rodziny, dwa 
baseny dla dzieci oraz zjeż-
dżalnie wodne. W płatnym 
SPA kryty basen dla całej 
rodziny, sauna i jacuzzi.

Udogodnienia: 
• supermarket • sklep • bar 
• restauracja • jedzenie na 
wynos 

Warto zobaczyć: 
• Sitges 15 km 
• Barcelona 53 km  
• Tarragona 40 km

Tętniący życiem 

XL Bardzo duży 

 
Do plaży 4 km

 
Vilanova i la Geltrú  
3 km

 
Barcelona 39 km

 
Z Wrocławia  
2046 km 

 
Bez konieczności  
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

> jeden z najpiękniejszych campingów w Hiszpanii
> wspaniały, panoramiczny widok z basenów na 

Vilanova i la Geltrú oraz morze
> 2 świetne baseny ze zjeżdżalniami, brodzikami dla 

dzieci i dużą przestrzenią do opalania
> kryty basen z jacuzzi i sauną (płatny)
> fantastyczne animacje dla różnych grup wiekowych
> przystanek przy campingu, z którego dojechać 

można do pięknych plaż Costa Dorada, Vilanova  
i la Geltrú, Barcelony czy Sitges

Idealny do zwiedzania Barcelony!
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Na La Torre del Sol czeka na gości prywatna 
plaża oraz zaprojektowany w stylu rzymskim 

i mauretańskim kompleks restauracyjno-
basenowy, tonący w pięknej, egzotycznej 

roślinności. 

Playa Montroig to idealny camping na 
pełne słońca i tropikalnej roślinności 

wakacje w pobliżu pięknych plaż Costa 
Dorada i Barcelony.

Playa Montroig 

Miami Platja CD019

La Torre del Sol 

Miami Platja CD018
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Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Miami Platja 5 km

 
Reus 25 km

 
Z Wrocławia  
2114 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Baseny: 
cztery podgrzewane baseny 
dla całej rodziny, basen dla 
dzieci i brodzik z wodnym 
placem zabaw oraz pięć  
zjeżdżalni. Płatne SPA.

Udogodnienia: 
• supermarket • piekarnia 
• sklep • bar • restauracje  
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Cambrils 8 km 
• Salou 18 km • Reus 29 km

UWAGA! Ten camping akceptuje 
tylko pojedyncze rezerwacje dla 
rodzin.

> 4 fantastyczne, podgrzewane baseny 
z 5 zjeżdżalniami

> świetnie wyposażone centrum fitness, crazy 
golf i korty tenisowe

> bezpośrednio przy malowniczych, piaszczystych 
plażach Costa Dorada

> godne polecenia restauracje i bary oferujące 
lokalne specjały

> tropikalny ogród na campingu
> bliskość parku rozrywki Port Aventura

Tętniący życiem 

XL Bardzo duży 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Miami Platja 5 km

 
Reus 25 km

 
Z Wrocławia  
2113 km 

 
Bez konieczności 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Baseny: basen dla całej rodzi-
ny, basen pływacki, basen dla 
dzieci i podgrzewany basen 
dla najmłodszych z pirackim 
placem zabaw. Jacuzzi.  
Płatne SPA.

Udogodnienia: 
• supermarket • sklep  
• restauracja • jedzenie na 
wynos • pizzeria • bar 

Warto zobaczyć: 
• Reus 19 km • Salou 20 km
• Tarragona 34 km

Super 
baseny!

> bezpośredni dostęp do pięknej plaży
> duży kompleks basenów z jacuzzi i pirackimi base-

nami dla najmłodszych
> możliwość aktywnego wypoczynku (sporty wodne, 

sala fitness, wypożyczalnia rowerów)
> bujna, tropikalna roślinność, dająca wytchnienie 

w ciepłe dni
> bliskość Salou, Tarragony i parku rozrywki Port 

Aventura

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2242



Cambrils Parc 

Salou CD012

Camping Sanguli to prawdziwy wakacyjny 
raj – afrykański styl w połączeniu z piękną, 

egzotyczną roślinnością tworzy bajeczne tło 
do ekscytującej, letniej przygody.

Sanguli 

Salou CD013
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afrykański 
styl!

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Do plaży 200 m

 
Salou 1 km

 
Reus 12 km

 
Z Wrocławia  
2101 km 

 
Bez konieczności 
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny 
(z wyjątkiem Masai Lodge)

Baseny: cztery kompleksy 
basenowe z basenami dla  
całej rodziny, basenami dla 
dzieci, brodzikiem z figurami 
afrykańskich zwierząt, 
wodnym placem zabaw dla 
najmłodszych i wieloma 
zjeżdżalniami.

Udogodnienia: 
• 2 supermarkety • piekarnia  
• bar • restauracje • jedzenie 
na wynos • sklep 

Warto zobaczyć: 
• Reus 10 km • Valls 30 km
• Tarragona 15 km

> 3 kompleksy basenów ze zjeżdżalniami
> piękny amfiteatr, w którym odbywają się pokazy 

i przedstawienia
> świetne bary i restauracje na campingu
> tylko 200 m do plaży i 8 km do fantastycznego 

parku rozrywki Port Aventura
> wyjątkowe mobile home’y Masai Lodge zaprojek-

towane w stylu afrykańskim

parki  
rozrywki 
w pobliżu!

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Do plaży 0,6 km

 
Salou 1 km

 
Reus 12 km

 
Z Wrocławia 2100 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Baseny: 
Basen lagunowy z barem 
i sceną na środku oraz ze 
zjeżdżalniami.

Udogodnienia: 
• sklep • restauracja • bar  
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Reus 10 km 
• Tarragona 20 km 
• Barcelona 120 km

> doskonały dla rodzin z mniejszymi dziećmi
> w sezonie wakacyjnym organizowane przez anima-

torów gry, zawody sportowe i pokazy
> boiska, korty, plac zabaw, salon gier, 

restauracja i bar
> w sąsiedztwie Cambrils i Salou
> blisko parków rozrywki Port Aventura 

i Ferrariland

Przyjedźcie na camping Cambrils, a przekona-
cie się, że został on stworzony z myślą o młodych, 
aktywnych rodzinach kochających wodę, śmiech 
i zabawę. Młodsze dzieci z pewnością zachwycą 

figury słoni i smoków w basenie…

Ceny i dostępność miejsc sprawdź na www.eurocamp.pl 43



Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2244

Les Prairies de la Mer 

Port Grimaud RV012 

Baseny: 
Kompleks wodny składający 
się z dużego basenu laguno-
wego oraz brodzika dla dzieci

Udogodnienia: 
• supermarket • restauracje 
• bary • sklep z pamiątkami

Warto zobaczyć:  
• Port Grimaud 1,6 km
• Saint Tropez 10 km
• Cannes 75 km

przy plaży!

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Por Grimaud 1,6 km

 
Taulon 57 km

 
Z Wrocławia  
1583 km 

 
Bez konieczności 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

> położony przy piaszczystej plaży
> obszerny basen lagunowy z brodzikiem dla naj-

młodszych oraz centrum SPA
> kluby dla dzieci i młodzieży, wieczory tematyczne, 

zawody sportowe i karaoke przygotowane przez 
animatorów 

> miejsce idealne dla miłośników sportów wodnych
> w odległości spaceru od pięknego Port Grimaud 

L        azurowe Wybrzeże jest syno- 

   nimem luksusu, elegancji  

i dobrego smaku. Znajdujące się 

tu kurorty przyciągają najsłynniej-

sze postaci ze świata kina, sportu 

i mody. Jeśli macie więc ochotę 

na wakacje w najlepszym stylu, 

zapraszamy na Francuską Riwierę.  

Po leniwym dniu spędzonym na 

urokliwych plażach, posmakujcie 

lokalnych przysmaków z tutej-

szych targów i restauracji.

lazurowe
wybrzeże

Fréjus

Cannes

REGUSSE

St. Raphaël

St. Aygulf

SISTERON

MARSEILLE

NICEAGRASSE

ST. TROPEZ

ARLES

A51

A50

A57

A10

A8

A7

Port Grimaud

Luksusowy camping Les Prairies de la Mer, położo-
ny w Zatoce Saint-Tropez, jako jeden z nielicznych 

na Lazurowym Wybrzeżu posiada bezpośredni do-
stęp do plaży. Bary przy samym morzu i otoczenie 

wysokich palm sprawią, że poczujecie się tu  
jak na prawdziwych rajskich wakacjach!
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Club Colombier 

Fréjus RV015

Jeśli szukacie tętniącego życiem campingu  
na Lazurowym Wybrzeżu, bogatego  

w atrakcje i udogodnienia, to camping  
La Baume jest właśnie dla Was!

> imponujący kompleks wodny z basenem typu 
laguna, zjeżdżalniami, krytym basenem, jacuzzi  
i basenami dla dzieci z wodnym placem zabaw

> szeroka oferta dziecięcych mini klubów
> bogaty program dla amatorów sportu: piłka 

nożna, siatkówka, tenis, łucznictwo i rowery
> szeroki program animacji, klub dla dzieci, 

wieczorne animacje i dyskoteki
> dwa bary i restauracje oferują duży wybór 

prowansalskich smakołyków

La Baume 

Fréjus RV014

> obszerny kompleks wodny ze zjeżdżalniami 
i centrum SPA 

> place zabaw, boiska, animowane gry i zabawy, 
w tym dyskoteki dla całej rodziny i młodzieży

> restauracje i bar serwujące specjały kuchni 
regionalnej

> wybrzeże z licznymi plażami i pełnymi uroku 
skalistymi zatoczkami

> niedaleko od lasu Var – rozległego, naturalnego 
ogrodu botanicznego pełnego niezwykłych i egzo-
tycznych roślin

Baseny: 
kompleks La Baume  
z basenem lagunowym, 
basenami pływackimi dla 
całej rodziny oraz brodzikiem 
z wodnym placem zabaw,  
5 zjeżdżalniami, 2 basenami 
krytymi, jacuzzi i łaźnią. 
Kompleks La Palmeraie  
z basenem w typie laguna  
z jacuzzi i zjeżdżalnią.

Udogodnienia: 
• mini market • sklep  
• bar • restauracja • jedzenie 
na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Port Grimaud 25 km 
• Cannes 37 km  
• Grasse 43 km

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Do plaży 5 km

 
Fréjus 5 km

 
Nicea 58 km

 
Z Wrocławia 1544 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony
Blisko Cannes i St. Tropez!

Tętniący życiem 

 M Średniej wielkości 

 
Do plaży 4 km

 
Fréjus 3 km

 
Nicea 59 km

 
Z Wrocławia  
1546 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

świetne  
baseny

Baseny: basen dla całej ro-
dziny, leniwa rzeka, zjeżdżal-
nie wodne, jacuzzi i brodzik  
z wodnymi atrakcjami; płatny 
basen Balneo z torami 
pływackimi, stanowiskami do 
aqua aerobiku i aqua joggingu 
oraz hydromasażem.

Udogodnienia: 
• supermarket • restauracje  
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Saint Tropez 35 km  
• Port Grimaud 27 km  
• Antibes 50 km

Położony na stromych tarasach, w samym sercu  
Francuskiej Riwiery camping Club Colombier jest  

idealną bazą do odkrycia regionu. Na Gości  
czeka tu znakomita zabawa i odpoczynek.

Ceny i dostępność miejsc sprawdź na www.eurocamp.pl 45
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Esterel 

St Raphael RV016

Domaine des Naïades 

Port Grimaud RV053

Blisko Port Grimaud!

Baseny: 
podgrzewany basen  
olimpijski, brodzik ze 
zjeżdżalnią i dwie duże 
zjeżdżalnie wodne.

Udogodnienia: 
• minimarket • bar  
• restauracja  
• jedzenie na wynos

Warto zobaczyć: 
• Grimaud 1,5 km  
• Saint Tropez 9 km  
• Fréjus 29 km 

> wspaniały kompleks wodny z podgrzewanym base-
nem olimpijskim, zjeżdżalniami i basenem dla dzieci

> w sezonie wakacyjnym fantastyczny zespół anima-
torów organizujący pokazy, dyskoteki, koncerty  
i kino na świeżym powietrzu 

> restauracja i bar serwujące potrawy kuchni pro-
wansalskiej i śródziemnomorskiej 

> świetnie przygotowana oferta sportowa
> blisko szerokiej, piaszczystej plaży, niedaleko Saint 

Tropez, do którego możecie wybrać się promem

Tętniący życiem 

 M Średniej wielkości

 
Do plaży 900 m

 
Port Grimaud 1,5 km

 
Toulon 48 km

 
Z Wrocławia 1585 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Odkryjcie Francuską Riwierę, udając się na piesze 
wędrówki, przejażdżki konne lub wycieczki rowe-
rowe. Na campingu czeka na Was taras tuż przy 

basenie, gdzie z chłodnym drinkiem w ręku może-
cie rozkoszować się urokami wakacji.

> jeden z najlepszych kompleksów basenowych na 
Riwierze: baseny, zjeżdżalnie, wodny plac zabaw  
i wiele innych atrakcji

> idealny dla miłośników sportu - posiada liczne 
boiska, korty, siłownię

> znakomity zespół animatorów, organizujący zaba-
wy dla dzieci

> idealny dla miłośników przyrody, na których czeka-
ją liczne trasy spacerowe 

> blisko Agay - czarującej miejscowości z piaszczy-
stą plażą (autobus z campingu)

Cichy

 M Średniej wielkości  

 
Do plaży 3 km

 
Agay 3 km 

 
Nicea 66 km

 
Z Wrocławia  
1555 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Pies dozwolony

Baseny: trzy kompleksy 
wodne z basenami, zjeżdżal-
niami wodnymi, splash 
parkiem, krytym basenem  
w stylu afrykańskim dla dzieci, 
płatnym SPA.

Udogodnienia: 
• minimarket • lodziarnia  
• sklep • bar • restauracja  
• jedzenie na wynos  

Warto zobaczyć: 
• St Aygulf 4 km  
• St Raphaël 8 km  
• Cannes 33 km

Zalesione, lśniące czerwienią stoki wzgórz Esterel  
z pewnością Was zachwycą. Idealnie wkompono-

wany w nie camping zachęca do spędzenia 
 aktywnych wakacji w cieniu piniowych, cypryso-

wych i eukaliptusowych drzew.

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2246
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Pośród pachnących, piniowych drzew,  
w cieniu wysokich palm usytuowany jest 

wyjątkowy camping Holiday Green. Pobyt 
na nim to gwarancja relaksu i wspaniałej 

zabawy dla całej rodziny!

Holiday Green 

Fréjus RV026

Śliczny, egzotyczny i świetnie zagospoda-
rowany camping, położony tuż obok piasz-
czystych plaż Lazurowego Wybrzeża. Dzięki 

doskonałej lokalizacji Holiday Marina Resort 
jest hitem wśród naszych klientów.

Holiday Marina Resort 

Port Grimaud RV021

> basen dla całej rodziny i brodzik dla dzieci 
z wodnym mini-placem zabaw, jacuzzi, centrum SPA 
i wellnes

> blisko pięknej, piaszczystej plaży, idealnej 
do sportów wodnych

> restauracja, bar i jedzenie na wynos
> bogata paleta atrakcji dla Gości i fantastyczny ze-

spół animatorów
> położony blisko malowniczego Port Grimaud, skąd 

łodzią można wybrać się do Saint Tropez

Cichy

 S Mały

 
Do plaży 900 m

 
Port Grimaud  
900 m

 
Toulon 48 km

 
Z Wrocławia  
1585 km 

 
Bez konieczności  
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
podgrzewany basen dla całej 
rodziny i brodzik z mini-zjeż-
dżalnią.

Udogodnienia: 
• sklep • bar • restauracja  
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Grimaud 7,5 km  
• Saint Tropez 7,5 km  
• Sainte Maxime 10 km

Cichy

 L Duży 

 
Do plaży 7 km

 
Fréjus 5 km

 
Nicea 65 km

 
Z Wrocławia  
1540 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Pies dozwolony

> idealny do zwiedzania Fréjus, St. Räphael, Saint 
Tropez lub Cannes

> duży kompleks wodny z basenem dla dzieci, 
podgrzewanym basenem krytym, zjeżdżalniami  
i jacuzzi 

> w sezonie zajęcia aqua aerobiku, turnieje wodnego 
polo i siatkówki, a także lekcje pływania, nurkowa-
nia i nart wodnych

> centrum SPA
> autobus dowożący do lokalnych atrakcji oraz na 

plażę

Baseny: 
kompleks wodny z basenem 
dla całej rodziny i brodzikiem  
z mini-placem zabaw, zjeż-
dżalnią, krytym basenem dla 
całej rodziny i jacuzzi.

Udogodnienia: 
• supermarket • restauracja  
• bar • jedzenie na wynos  
• naleśnikarnia • pizzeria 

Warto zobaczyć: 
• Port Grimaud 27 km  
• Aqualand 7 km  
• St Raphaël 11 km

Uwaga! Opłata za psa pobierana  
jest na campingu.

Ceny i dostępność miejsc sprawdź na www.eurocamp.pl 47
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region

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2248

Les Lacs du Verdon 

Regusse HP014

Super 
zjeżdŻalnie!

> baseny z fantastycznymi zjeżdżalniami wodnymi
> w sezonie wakacyjnym animacje i klub dla dzieci 
> bar i restauracja na campingu
> mnóstwo propozycji na aktywny wypoczynek 

na campingu oraz w okolicy
> w pobliżu spektakularnego Kanionu Verdon 

i słynnych lawendowych pól 

Prowansja to region idealny na 

rodzinne wakacje. Znajdziesz 

tu wspaniałe pola lawendy, gaje 

oliwne, winnice i stare kamienne 

miasteczka. Prowansalskie 

miasteczka mają tyle uroku i 

ciekawych zakamarków, że można 

spacerować godzinami po ich 

wąskich zacienionych uliczkach!

Baseny: 
kompleks wodny z basenem 
dla całej rodziny, basenem 
dla dzieci i brodzikiem dla 
najmłodszych, fantastycz-
nymi zjeżdżalniami i jacuzzi

Udogodnienia: 
• sklep • bar • restauracja 

Warto zobaczyć: 
• Saint-Laurent-du- 
-Verdon 16 km  
• Cotignac 17 km  
• Aix-en-Provance 85 km 

Cichy

 M Średniej wielkości

 
Do jeziora 22 km

 
Aups 9 km

 
Toulon 106 km

 
Z Wrocławia  
1607 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do 
internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

PROWANSJA Cadenet

FRÉJUS

CANNES

Regusse

ST. RAPHAËL

ST. AYGULF

SISTERON

MARSEILLE

PERTUIS
NICEAGRASSE

ST. TROPEZ

ARLES

A51

A50

A57

A10

A8

A7

PORT GRIMAUD

Camping Les Lacs du Verdon zachwyca wspaniałą 
lokalizacją w pięknej Prowansji, w pobliżu Kanionu 

Verdon i krystalicznego jeziora Sainte-Croix.  
To idealne miejsce na pełne przygód, rodzinne  

wakacje blisko natury.
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Duży, rodzinnie prowadzony camping  
pełen jest atrakcji i oferuje wyjątkowy  
wręcz wybór udogodnień. Wśród nich,  
minipociąg, który z campingu zabierze  

Was prosto na piękną plażę. 

La Sirène 

Argelès-sur-Mer WM011

lANGWEDOCJA 
ROUSSILLON

Słońce, Pireneje i Morze Śród-
 ziemne – to wszystko czeka  

na Was w oferującej przepiękne 
widoki Langwedocji i Roussillon. 
Dodajcie do tego: ciągnące się kilo-
metrami rozległe plaże, malownicze 
zatoczki, urokliwe porty, winnice  
i przepyszną kuchnię – czy nie 
brzmi to jak gwarancja doskonałe-
go, letniego wypoczynku?   
Sąsiedztwo z Katalonią wpłynęło  
na niezwykle złożony charakter  
i wyjątkową atmosferę kulturalno- 
-artystyczną tego regionu. 

PORT CAMARGUE

Aqualand

Serignan Plage
Valras Plage

Marseillan Plage
Aqualand

> duży kompleks tropikalnych basenów z wodnym 
placem zabaw

> bliskość przepięknego Collioure i Perpignan
> liczne zajęcia sportowe organizowane przez cam-

ping - aerobik, lekcje nurkowania i windsurfingu, 
jazda konna i wycieczki kajakowe 

> animacje, zajęcia dla dzieci, turnieje sportowe, 
występy kabaretowe i wieczory karaoke 

> wycieczki m.in. do Barcelony, Figueres czy Carcas-
sonne

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Do plaży 1 km

 
Argelès Plage 2 km

 
Perpignan 28 km

 
Z Wrocławia  
1830 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
kompleks tropikalnych base-
nów z oddzielną krytą strefą 
dla dzieci, rynnami i zjeżdżal-
niami wodnymi, wodospadami 
oraz wodnym placem zabaw 
i jacuzzi.

Udogodnienia: 
• supermarket • piekarnia  
• lodziarnia • sklep  
• bar • restauracja  
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Collioure 7 km 
• Perpignan 23 km  
• Thuir 33 km
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Położony tuż obok rewelacyjnej piaszczystej plaży, 
Le Bois jest znakomitym wyborem na rodzinne 
wakacje. Miła i spokojna, atmosfera campingu 

sprawia, że jest on często wybierany przez rodziny  
z małymi dziećmi.

Jeśli marzy się Wam camping z fantastycznymi 
basenami i przepiękną plażą,  Le Brasilia jest tym, 

czego szukacie! Położony w piniowym lesie,  
wśród bujnej roślinności jest idealnym miejscem 

na wakacyjny wypoczynek.

Le Bois de Valmarie 

Argelès-sur-Mer WM014

Le Brasilia 

Canet-Plage WM017

> fantastyczny, utrzymany w stylu lagunowym 
kompleks basenowy 

> bezpośredni dostęp do pięknej, szerokiej i piasz-
czystej plaży

> nowoczesny kompleks SPA oferujący zabiegi 
kosmetyczne i relaksacyjne

> bogata oferta animacji dla dzieci i dorosłych – kids 
club, przedstawienia, zajęcia sportowe, turnieje

> pasaż handlowo-usługowy w centrum campingu, 
ze sklepami, restauracjami, piekarnią, sklepem  
z winami i innymi udogodnieniami

> blisko Perpignan i Parku Narodowego Pirenejów
> camping dostępny jest w ofercie Al Fresco Holidays

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Canet-en-Roussillon 
2 km

 
Perpignan 17 km

 
Z Wrocławia  
1820 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Baseny: 
kompleks wodny z basenem 
lagunowym, basenem pły- 
wackim, basenem dla całej 
rodziny, brodzikiem, zjeż- 
dżalniami oraz basenem  
z jacuzzi i hydromasażem. 
Płatne SPA.

Udogodnienia: 
• supermarket • sklep  
• piekarnia • sklep z winami  
• kiosk • bar • restauracja  
• jedzenie na wynos • pizzeria 

Warto zobaczyć: 
• Collioure 25 km 
• Perpignan 13 km  
• Carcassonne 115 km

> jedyny camping w Argelès-sur-Mer położony bez-
pośrednio przy plaży

> imponujący, podgrzewany kompleks basenów ze 
zjeżdżalniami 

> szeroka oferta klubów Eurocampu dla dzieci i 
młodzieży oraz organizowane przez camping liczne 
atrakcje i zajęcia sportowe

> mini market, restauracja i bar oferujące wysokiej 
jakości dania i produkty

> niedaleko park wodny Canyoning Park, park linowy 
Argeles Aventure, tor kartingowy i Luna Park

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Argelès Plage 1 km

 
Perpignan 28 km

 
Z Wrocławia  
1830 km 

 
Bez konieczności 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
podgrzewany kompleks base-
nów z basenem lagunowym, 
brodzikiem, zjeżdżalniami  
i jacuzzi.

Udogodnienia: 
• mini market • restauracja  
• bar • jedzenie na wynos

Warto zobaczyć: 
• Collioure 7 km 
• Perpignan 25 km  
• Thuir 33 km

położony 
przy plaży!

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2250
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Zielony, kameralny camping, usytuowany 
niedaleko pięknej plaży z Pirenejami na  

horyzoncie. To idealne miejsce na wakacje  
dla wszystkich miłośników słońca i wody.

Hippocampe 

Argelès-sur-Mer WM015

La Chapelle 

Argelès-Plage WM034

Tętniący życiem 

 S Mały 

 
Do plaży 1 km

 
Argelès Plage 1,7 km

 
Perpignan 29 km

 
Z Wrocławia  
1830 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

> kameralny basen lagunowy ze zjeżdżalniami 
> wiele możliwości aktywnego wypoczynku: boiska, 

korty i zajęcia sportowe 
> w pobliżu piękna plaża z możliwością uprawiania 

sportów wodnych
> minipociąg z campingu na plażę 
> animacje, możliwość brania udziału w konkursach 

i animacjach na siostrzanym campingu La Sirène
> trasy piesze i rowerowe w pobliżu, a Pireneje tylko 

20 min jazdy od campingu

widok  
na pireneje!

Baseny: 
basen lagunowy dla całej 
rodziny i basen dla dzieci,  
dwie zjeżdżalnie i jacuzzi. 
Możliwość korzystania  
z basenów siostrzanego  
campingu La Sirène.

Udogodnienia: 
• bar • jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Collioure 7 km 
• Perpignan 23 km  
• Thuir 33 km

> kompleks wodny z kilkoma basenami i zjeżdżalniami
> widok na Pireneje i okoliczne winnice
> kluby dla dzieci, animatorzy, zabawy dla najmłod-

szych oraz zajęcia sportowe i wieczorne przedsta-
wienia dla całej rodziny

> korty, boiska, trampoliny, siłownia i stoły do ping-
ponga

> lokalizacja idealna do zwiedzania regionu i jego 
malowniczych miast: Collioure, Port Vendres, 
a nawet Barcelony

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Do plaży 300 m

 
Argelès-Plage  
200 m

 
Perpignan 34 km

 
Z Wrocławia  
1840 km 

 
Bez konieczności 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
kompleks wodny z basenem 
pływackim, basenem dla całej 
rodziny, basenem lagunowym, 
brodzikiem dla najmłodszych, 
krytym basenem oraz zjeż-
dżalniami.

Udogodnienia: 
• piekarnia • bar • jedzenie  
na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Collioure 8 km
• Perpignan 25 km 
• Elne 11 km

Leżący w sąsiedztwie długiej, piaszczystej plaży, 
na którą można dostać się spacerem oraz pełne-
go kawiarni, restauracji i barów gwarnego kurortu 

Argelès, La Chapelle jest znakomitym wyborem  
na odprężające, rodzinne wakacje.
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Bezpośredni dostęp do pięknej plaży,  
spokojna okolica, bliskość rezerwatu  
przyrody, super baseny to największe  

atuty Le Beach Garden. 

Odkryjcie południe Francji z położonym nad  
Morzem Śródziemnym campingiem Aloha Village. 

Camping utrzymany w hawajskiej stylistyce ma 
rewelacyjne baseny  i wspaniałą atmosferę, dzięki 

której spędzicie niezapomniane wakacje.

Le Beach Garden 

Marseillan Plage WM080

Aloha Village 

Sérignan-Plage WM022

> camping położony przy szerokiej, piaszczystej 
plaży

> możliwość korzystania z basenów i udogodnień 
dwóch siostrzanych campingów należących do 
grupy Les Méditerranées

> zespół animatorów w sezonie wakacyjnym 
> restauracja, bar, sklepik i własna piekarnia na 

campingu
> położony w niedalekiej odległości od niezwykle 

atrakcyjnych turystycznie miejscowości Agde, 
Sète, Pézenas 

Super 
basenY!

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Marseillan Plage 
3 km

 
Béziers 19 km

 
Z Wrocławia  
1730 km 

 
Sugerowane 
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: kompleks wodny 
ze zjeżdżalniami i basenami: 
lagunowym, pływackim i 
basenem dla dzieci z wodnymi 
atrakcjami; baseny kryte  
z jacuzzi i płatne SPA.

Udogodnienia: 
• mini market • piekarnia • bar 
• restauracja • jedzenie na 
wynos 

Warto zobaczyć: 
• Agde 6 km
• Sète 21 km 
• Béziers 32 km

> bezpośredni dostęp do plaży i możliwość uprawia-
nia sportów wodnych

> na campingu organizowane są lekcje pływania

> trasy rowerowe w okolicy 

> place zabaw, bogata oferta barów i restauracji

> niedaleko tętniącego życiem kurortu Cap d'Agde 
i imponujących jaskiń Le Grotte de Clamouse

Tętniący życiem 

 M Średniej wielkości 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Sérignan 5 km

 
Béziers 16 km

 
Z Wrocławia  
1732 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
basen pływacki, dwa baseny 
dla dzieci, zjeżdżalnie, wodny 
plac zabaw i jacuzzi. 

Udogodnienia: 
• supermarket • restauracje  
• bar • jedzenie na wynos

Warto zobaczyć: 
• Béziers 11 km 
• Narbona 34 km  
• Montpellier 74 km

świe tny  
park wodny!

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2252



Les Sablons to dobrej jakości camping, 
popularny zwłaszcza wśród rodzin z małymi 
dziećmi. Dostępna bezpośrednio z campin-
gu, opadająca łagodnie ku morzu plaża to 
fantastyczne miejsce na wakacyjny relaks.

Camping Domaine de la Yole to idealne 
miejsce do odkrywania uroków Langwedocji 

– fantastyczne baseny i plaża na wyciąg-
nięcie ręki sprawią, że wakacje będą znako-

mitą zabawą.
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Les Sablons 

Portiragnes-Plage WM020

Domaine de la Yole 

Valras-Plage WM029

> blisko pięknej, piaszczystej plaży 
> świetne baseny i wodny plac zabaw dla najmłod-

szych oraz wspaniałe zjeżdżalnie 
> kluby dla dzieci oraz bogata oferta animacji, m.in. 

pokazy, konkursy talentów, zawody sportowe
> minigolf, korty tenisowe, własna winnica, a nawet 

minifarma
> liczne udogodnienia, sklepy i restauracje usytuo-

wane na campingu

własna
winnica!

Baseny: 
basen pływacki i basen dla 
całej rodziny, oddzielny 
podgrzewany brodzik i leniwa 
rzeka, trzy zjeżdżalnie oraz 
jacuzzi. Płatne SPA z sauną  
i jacuzzi.

Udogodnienia: 
• supermarket • piekarnia • bar 
• sklep z winami • restauracje  
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Béziers 17 km  
• Bessan 27 km 
• Narbona 30 km

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Do plaży 500 m

 
Valras Plage 4 km

 
Béziers 18 km

 
Z Wrocławia  
1736 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

> wspaniały kompleks wodny pełen rozmaitych 
atrakcji

> w pobliżu popularnych górskich szlaków
> zespół animacji, organizujący w sezonie wakacyj-

nym aqua aerobik, bingo, konkursy, turnieje sporto-
we i pokazy talentów

> dla aktywnych korty, boiska, wypożyczalnia rowe-
rów, zajęcia z łucznictwa i jazda konna 

> w niedalekiej odległości od spektakularnego Canal 
du Midi

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Portiragnes-Plage 
200 m

 
Béziers 7 km

 
Z Wrocławia  
1725 km 

 
Bez konieczności 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny:  
basen dla całej rodziny, basen 
pływacki, brodzik dla dzieci, 
zjeżdżalnie, jacuzzi.

Udogodnienia: 
• supermarket • restauracja  
• bar • jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Narbona 35 km 
• Béziers 7 km
• Pezenas 28 km 

atrakcje 
wodne!
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Camping Le Vieux Port to idealne miejsce 
na wypełnione słońcem, piaskiem i liczny-
mi atrakcjami wakacje. Jego największym 
atutem jest bezpośredni dostęp do długiej, 

piaszczystej i otoczonej wydmami plaży.

Le Vieux Port 

Messanges GA013 

wybrzeże
Atlantyckie

GASKONIA

GIRONDE

DORDONIA

VENDÉE

BRETANIA

ANCENIS

PAMIERS

BERGERAC

LA ROCHELLE

BREST

Benodet

St-Jean-de-Monts
Lac du Jaunay

Biscarrosse

Hourtin-Plage

Messanges

SAINTES

TARBES

DAX

BAYONNE

PAU

LOURDES

CHANTONNAY
LA ROCHE-SUR-YON

RENNES

FOUGERES

MONT-ST-
MICHEL

ST-MALO

MORLAIX
LAMPAUL-
GUIMILIAU

NANTES

CARNAC

DINAN

BRIVE

CAHORS

AGEN

MONTAUBAN

TOULOUSE

ST.-BRIEUC

ROSCOFF

PERIGUEUX

BORDEAUX

Dol-de-Bretagne

    Beg-Meil

> kompleks basenów ze zjeżdżalniami i wodnymi 
atrakcjami

> bogata infrastruktura sportowa: korty, boiska, 
trasy biegowe, siłownia, jazda konna i wypożyczal-
nia rowerów

> położony w sosnowym lesie z bezpośrednim do-
stępem do szerokiej plaży

> kluby Eurocampu dla dzieci i młodzieży
> blisko parków rozrywki Adrenaline Parc i Atlantic 

Water Parc oraz miast Bayonne i Labenne 

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Bezpośrednio 
przy plaży

 
Vieux Boucau  
1.5 km

 
Biarritz 51 km

 
Z Wrocławia  
1990 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Pies dozwolony

Baseny: kompleks siedmiu 
basenów – 3 baseny dla całej 
rodziny, basen z falami, base-
ny z placami zabaw dla dzieci, 
zjeżdżalnie wodne i jacuzzi.

Udogodnienia: 
• supermarket • lodziarnia  
• bar • restauracja • jedzenie  
na wynos • pizzeria 

Warto zobaczyć: 
• Bayonne 44 km  
• Dax 32 km 
• Labenne 30 km

blisko 
bordeaux!

Wybrzeże Atlantyku to malownicze plaże, rezerwaty przyrody, klimatyczne porty, 

pełne zabytków miasta i zachodzące w falach oceanu słońce. Każdy znajdzie tu coś 

dla siebie, zarówno amatorzy aktywnego spędzania czasu, jak i ci szukający relaksu. Nasze 

campingi usytuowane są wzdłuż całego wybrzeża – od Gaskonii aż po Bretanię – możecie 

zatrzymać się na kilku z nich i zorganizować niezapomnianą atlantycką wyprawę. 
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Pomiędzy Bordeaux i słynnymi winnicami 
regionu, w otoczeniu sosnowego lasu znaj-

dziecie camping Cote D’Argent, a na nim 
fantastyczny kompleks basenów, idealny  

na wodne zabawy.

Camping La Rive usytuowany jest wśród 
rozciągających się na ogromnej przestrzeni 

słynnych lasów Landaise. Jest miejscem 
idealnym na pełne atrakcji i relaksu rodzin-

ne wakacje na Wybrzeżu Atlantyku.

Côte d’Argent 

Hourtin-Plage GR026

La Rive 

Biscarrosse GA011

> rewelacyjny park wodny z imponującym splash 
parkiem i licznymi atrakcjami

> odnowiony kompleks restauracyjny z jedzeniem na 
wynos i barami, a dodatkowo sklep i sklep z winami

> zespół animacyjny organizujący zawody sportowe, 
aqua aerobik, wieczorne przedstawienia czy karaoke

> boiska, korty, wypożyczalnia rowerów, windsurfing, 
wędkarstwo

> jedynie 15 km dzieli camping od pięknych i rozle-
głych atlantyckich plaż

Tętniący życiem 

 L Duży 

 
Bezpośrednio  
przy jeziorze

 
Biscarrosse 7 km

 
Bordeaux 67 km

 
Z Wrocławia  
1900 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
kompleks wodny z krytym  
basenem lagunowym ze 
sztucznymi falami i leniwą 
rzeką, basenem lagunowym 
z wodnym placem zabaw, ba-
senem pływackim i zjeżdżal-
niami wodnymi.

Udogodnienia: 
• supermarket • sklep z winami 
• kiosk • bar • restauracja  
• jedzenie na wynos

Warto zobaczyć: 
• Arcachon 39 km  
• Dune du Pilat 30 km 
• Bordeaux 85 km

> baseny z niepowtarzalnym wodnym placem zabaw 
> blisko pięknej, szerokiej plaży
> na campingu minimarket, restauracja, bar, jedzenie 

na wynos i sklep z winami 
> wiele możliwości aktywnego wypoczynku oraz 

bogaty program animacyjny
> blisko atrakcji turystycznych – Bordeaux, winnic 

i Dune du Pilat

Baseny: wodny park z dwoma 
dużymi basenami dla całej 
rodziny i obszernym wodnym 
placem zabaw, basenem z za-
mykanym dachem, brodzikiem 
dla młodszych, jacuzzi i aż  
6 różnymi zjeżdżalniami.

Udogodnienia: 
• minimarket • sklep z winem 
• bar • restauracja • jedzenie 
na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Hourtin 12 km  
• Soulac-sur-Mer 39 km 
• Bordeaux 74 km

Cichy

 L Duży 

 
Do plaży 300 m

 
Hourtin-Plage 
300 m

 
Bordeaux 67 km

 
Z Wrocławia  
1860 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Super zjeżdżalnie!
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Normandia to szerokie piaszczyste plaże,  
fascynująca historia i eleganckie nad-

morskie miasteczka. Camping La Vallée to 
idealne miejsce na rodzinny wypoczynek 

i odkrywanie tego regionu.

Położony w przepięknym lesie camping  
Domaine des Ormes to miejsce idealne  

dla wszystkich szukających spokoju i relak-
su, w kameralnej rodzinnej atmosferze.  

Wybierzcie się na jazdę konną i odkryjcie 
jego niezwykłą okolicę. 

La Vallée 

Houlgate NR014

Domaine des Ormes 

Dol-de-Bretagne BN013

> fantastyczny kompleks wodny ze zjeżdżalniami
> piękna, piaszczysta plaża 1 km od campingu
> idealny dla aktywnych i amatorów  sportu
> kluby Eurocampu dla dzieci i młodzieży
> w pobliżu miast Bayeux, Caen, Cabourg - stolicy 

cydru - i Hawru

Tętniący życiem 

 M Średniej wielkości

 
Do plaży 1 km

 
Houlgate 1 km

 
Deauville 14km

 
Z Wrocławia  
1453 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
basen pływacki i basen dla 
dzieci, zjeżdżalnie wodne, 
kryty basen dla całej rodziny, 
brodzik i jacuzzi. 

Udogodnienia: 
• mały sklep • bar • restauracja 
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Cabourg 5 km 
• Caen 35 km 
• Hawr 55 km

Uwaga! Tylko małe psy do 10 kg.

> nowe, fantastyczne baseny
> bogata oferta sportowa – m.in. korty i boiska, narty 

wodne i wakeboarding, jazda konna, golf i ścianka 
wspinaczkowa

> kluby Eurocampu dla dzieci i młodzieży 
> szeroka oferta gastronomiczna
> bliskość St Malo, Mont St Michel i Rennes 

Tętniący życiem 

 L Duży 

 

Bezpośrednio  
przy jeziorze
Do plaży 25 km

 
Dol de Bretagne 
7 km

 
Dinard 43 km

 
Z Wrocławia  
1635 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
kompleks wodny z odkrytym 
basenem dla całej rodziny 
i zjeżdżalniami, nowy kryty 
kompleks z basenem dla całej 
rodziny, basenem z falami, 
leniwą rzeką, zjeżdżalniami 
i jacuzzi.

Udogodnienia: 
• supermarket • sklep  
• bar • restauracja  
• pizzeria • naleśnikarnia 
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Mont St Michel 25 km  
• St Malo 32 km 
• Dinan 32 km

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2256
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Przepięknie usytuowany nad brzegiem rzeki Aisne 
camping La Croix du Vieux Pont jest miejscem ideal-
nym na rodzinne, pełne rozmaitych rozrywek i relaksu 

wakacje. Przygotowany przez camping wachlarz 
atrakcji jest tak szeroki, że każdy znajdzie  

tu coś dla siebie.

La Croix du Vieux Pont 

Berny-Rivière PA012

paryż

dolina  
loary 

 

CHOLET

MONTRICHARD

CHAUMONT SUR LOIRE

RICHELIEU

POITIERS

Saumur

Tours

Futuroscope

VIERZON

ANGERS BLOIS

ORLEANS

AMBOISE

PUY DE FOU

TOURS

LE MANS

A10

A10

A11

A71

AVRANC HES

Berny-Riviere

ORLEANS

MONT-ST- MICH EL
ST. MALO

CH ERBOURG

GIVERNY

NEMOURS

VERSAILLES

Charles 
de Gaulle

PARYŻ

CHANTILLY

MONTARGIS

REIMS

EPERNAY
CHATEAU TIERRY

AMIENS

DIEPPE

ABBEVILLE
ARRAS

LILLE

BEAUVAIS
COMPIEGNECO UTANCE S

DEAUVILLE ROUEN
BAYEUX

A13

A1

A26

A4Parc Asterix

Disneyland

> wspaniały kompleks basenów i wodnych atrakcji
> sztuczne jezioro z kubańską plażą i trzy jeziora do 

wędkowania, pływania kajakami i rowerami wodnymi
> restauracje i bary, supermarket i własna piekarnia
> kluby Eurocamp dla dzieci i młodzieży z szeroką 

ofertą zajęć i atrakcji
> kręgielnia, mini golf, laser game, kryta sala zabaw 

i wiele innych rozrywek 
> wycieczki do Paryża i Disneylandu

Baseny: 
kompleks 4 basenów 
z basenem lagunowym oraz 
rodzinnym basenem z rozsu-
wanym dachem, brodzikiem, 
leniwą rzeką, splash parkiem, 
zjeżdżalniami i jacuzzi.  
Płatne SPA.
Udogodnienia: 
• supermarket • sklep • bar  
• restauracje • jedzenie na 
wynos

Warto zobaczyć: 
• Soissons 19 km 
• Pierrefonds 19 km 
• Paryż 116 km

Tętniący życiem 

 L Duży

 
Bezpośrednio  
przy jeziorze

 
Vic-sur-Aisne 1 km

 
Beauvais 86 km

 
Z Wrocławia  
1220 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony
blisko eurodisneylandu! 

Wspaniała architektura, 

muzea wypełnione dzieła-

mi wyjątkowych artystów, liczne 

bistra i kawiarnie – niepowtarzal-

na atmosfera Paryża sprawia, że 

corocznie odwiedzają go miliony  

turystów. Zobaczcie też magiczny 

świat Myszki Miki w Disneylandzie 

lub poznajcie dzielnych Galów  

w Parku Astérixa, położonym  

w pobliżu francuskiej stolicy.
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Le Parc de Fierbois 

Tours LR015

Domaine de la Brèche 

Saumur LR013

> fantastyczny kompleks wodny
> w sezonie wakacyjnym klub dla dzieci oraz anima-

cje, zajęcia plastyczne, wspólne gry i zabawy
> restauracja, bar i minimarket na terenie campingu
> doskonały dla aktywnych
> posiada idealną lokalizację do zwiedzania leżących 

nad Loarą zamków

Cichy

 S Mały

 
Do rzeki  300 m

 
Saumur 5 km

 
Angers 55 km

 
Z Wrocławia  
1600 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony
super 

zjeżdżalnie!

Baseny: 
basen pływacki z rozsuwa-
nym dachem, basen dla całej 
rodziny, brodzik dla najmłod-
szych i zjeżdżalnie wodne.

Udogodnienia: 
• minimarket • bar  
• restauracja • jedzenie  
na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Tours 56 km 
• Angers 56 km 
• Chinon 21 km

Ten rozległy i przestronny camping  
zapewnia spokój i swobodę niezbędne podczas 
wymarzonego, letniego wypoczynku. Rodzina 

właścicieli obsługuje gości w barze i restauracji, 
a ich zaangażowanie widać na każdym kroku.

 Szukacie miejsca na pełne relaksu wakacje na 
francuskiej prowincji? Położony w lesie, nad jezio-

rem camping Le Parc de Fierbois oferuje znakomite 
warunki na odpoczynek, a do tego jest idealną 

bazą do odkrycia zamków Loary.

> super baseny dla całej rodziny
> kameralny camping nad jeziorem, z własną, 

prywatną plażą
> w sezonie wakacyjnym wieczorne pokazy i występy
> blisko Tours i zamków Loary, m.in. Château de 

Villandry, Château d'Azay-le-Rideau czy Château 
d'Ussé

> idealny na przerwę w drodze na camping nad 
Atlantykiem

Cichy

 M Średniej wielkości

 
Bezpośrednio  
przy jeziorze

 
Ste Maure de  
Touraine 6 km

 
Tours 41 km

 
Z Wrocławia  
1590 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Baseny: 
basen lagunowy z wydzielo-
ną częścią dla najmłodszych, 
kryty basen dla całej rodziny 
i zjeżdżalnie wodne.

Udogodnienia: 
• supermarket • bar  
• restauracja • jedzenie  
na wynos • pizzeria 

Warto zobaczyć: 
• Chinon 30 km 
• Amboise  44 km 
• Villandry 32 km

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2258
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Tutaj możecie spacerować całymi kilometrami 

plaż wybrzeża atlantyckiego, spróbować 

swoich sił w sportach wodnych, zasmakować 

flagowego dania regionu – muli oraz doskonałego 

wina. Ku uciesze małych i dużych odkrywców 

Vendée obfituje w malownicze porty, średnio-

wieczne miasteczka i wiele ciekawych tras na 

piesze wycieczki.

Les Ecureuils 

St Hilaire-de-Riez VN017

vendÉe

Cichy

 S Mały

 
Do plaży 300 m

 
Saint-Hilaire- 
-de-Riez 6 km

 
Nantes 86 km

 
Z Wrocławia  
1732 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

> obszerny kompleks wodny ze zjeżdżalniami i jacuzzi 
oraz niewielkie SPA 

>  restauracja i bar na campingu serwujące lokalne 
specjały 

>  kluby z zajęciami dla dzieci i nastolatków i atrakcje 
dla całej rodziny: dyskoteki, aqua aerobik, karaoke, 
quizy 

>  oferta sportowa: kort tenisowy, siłownia, stoły do 
tenisa stołowego i bulodrom 

>  idealna lokalizacja do poznawania uroków Vendée 

Baseny: 
Kompleks wodny składa-
jący się z dużego basenu 
zewnętrznego i basenu dla 
dzieci ze zjeżdżalniami i 
leniwą rzeką, a także kryty 
basen dla całej rodziny  
z fontanną i jacuzzi. 

Udogodnienia: 
• sklep spożywczy 
• bar • restauracja  
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• St Gilles Croix-de-Vie 9 km  
• Les Sables-d'Olonne 40 km 
• Nantes 75 km 

Kilometry piaszczystej plaży na wyciągnięcie ręki  
i rodzinna atmosfera na campingu. Les Ecureuils  

cieszy się wspaniałym kompleksem basenów, w którego 
skład wchodzi kryty oraz zewnętrzny basen dla dzieci, 

zjeżdżalnie wodne, leniwa rzeka, fontanna i jacuzzi.



Istria • Dalmacja

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2260

St.Avit Loisirs to pięciogwiazdkowy,  
położony w pięknej lokalizacji camping 

z własnym jeziorem. Szeroki wybór zajęć na 
świeżym powietrzu i fantastyczne baseny 
sprawią, że spędzicie tu niezapomniane  

rodzinne wakacje.

St.Avit Loisirs 

Le Bugue DR019

Majestatyczne szczyty Alp, zapierające dech w piersiach krajobrazy Dordonii lub relaks 

w Jurze francuskiej… Mamy dla Was propozycje wypoczynku w jednych z najbardziej 

malowniczych regionów Francji. To też świetne rozwiązanie jeśli wybieracie się na południe 

Europy, ale obawiacie się długiej podróży samochodem. Zatrzymajcie się na kilka noclegów  

na którymś z naszych campingów w otoczeniu pięknych krajobrazów, a później wyspani  

i wypoczęci ruszcie w dalszą drogę na wakacje.

> przestronny, położony wśród zieleni camping 
z jeziorem

> wspaniały kompleks basenów ze zjeżdżalniami 
i wodnym placem zabaw

> bezpłatne kluby Eurocamp dla dzieci i młodzieży
> w pobliżu malowniczego Bergerac, Périgueux, 

La Roque-Gagéac i winnic Monbazillac
> świetnie nadaje się na przerwę w drodze nad 

Atlantyk 

Baseny: zewnętrzny kompleks 
wodny z basenem pływackim, 
basenem dla całej rodziny, 
brodzikami, leniwą rzeką i zjeż-
dżalniami; wodny plac zabaw: 
jacuzzi, kryty basen pływacki 
i brodzik.

Udogodnienia: 
• minimarket • restauracja • bar 
• kawiarnia • jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Périgueux 38 km 
• Sarlat 40 km 
• Belvès 22 km

Tętniący życiem 

 M Średniej wielkości

 
Bezpośrednio  
przy jeziorze

 
Le Bugue 8 km

 
Bergerac 35 km

 
Z Wrocławia  
1707 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

piękna  
Lokalizacja!

dordonia
alpy, jura

   

WALIBI PARK

Annecy

SALLANCHES
ANNECY

CHAMBERY

AIX LES BAINS

MONTROTTIER

ST ETIENNE

GRENOBLE

CHANAS

ALBERTVILLE

LYON
CHAMONIX

ANNEMASSE

GENEVA

SCIONZIER

MONTELIMAR
AERO CITY

A43

A40

A40

A41

A43

A48

A49

A7

A7

Rougemont

Lac de Chalain

SZWAJCARIA

NIEMCY

GENEWA

Limeuil

BRETANIA

ANCENIS

PAMIERS

BERGERAC

LA ROCHELLE

BREST

Benodet

St-Jean-de-Monts
Lac du Jaunay

Carnac

Le Bugue

SAINTES

TARBES

DAX

PAU

LOURDES

CHANTONNAY
LA ROCHE-SUR-YON

RENNES

FOUGERES

MONT-ST-
MICHEL

ST-MALO

MORLAIX
LAMPAUL-
GUIMILIAU

NANTES

DINAN

BRIVE

CAHORS

AGEN

MONTAUBAN

TOULOUSE

ST.-BRIEUC

ROSCOFF

PERIGUEUX

BORDEAUX

Dol-de-Bretagne

    Beg-Meil
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Usytuowany na brzegach zachwycają–
cego, naturalnego jeziora, otoczony zale-
sionymi wzniesieniami przedgórza Jury, 
Domaine de Chalain jest fantastycznym 

campingiem z mnóstwem atrakcji. 

Camping Le Val de Bonnal jest znako-
micie położony w przepięknej wiejskiej 

okolicy, której wyjątkową ozdobą są znaj-
dujące się na campingu naturalne jeziora, 

w tym jedno z plażą.

Le Val de Bonnal 

Rougemont JU013

Domaine de Chalain 

Lac de Chalain JU012

> rewelacyjny kompleks basenowy 
> jezioro, w którym można pływać, wędkować, 

popływać łódką lub rowerem wodnym
> piękne trasy spacerowe i rowerowe
> szeroki wybór zajęć i udogodnień: kino, mini golf, 

boiska, zajęcia z łucznictwa i jazda na kucykach 
> animacje w sezonie wakacyjnym, gry i zabawy dla 

dzieci 
> niedaleko znajdują się kaskady Hérisson, ponad 

30 malowniczych wodospadów na odcinku 3 km

Cichy

 L Duży 

 
Bezpośrednio  
przy jeziorze

 
Doucier 3 km

 
Genewa 88 km

 
Z Wrocławia  
1205 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Super 
baseny!

Baseny: kompleks wodny z ba-
senem lagunowym, basenem 
do pływania, basenem dla całej 
rodziny, brodzikiem z wodnym 
placem zabaw, zjeżdżalnia-
mi, dużym jacuzzi; kryty basen 
z podgrzewaną wodą.

Udogodnienia: 
• sklep • bar • restauracja  
• piekarnia • jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Clairvaux 18 km  
• Lons le Saunier 21 km 
• Arbois 40 km

> idealny na przerwę w drodze do Hiszpanii lub nad Atlantyk
> basen lagunowy i dwa baseny dla najmłodszych oraz zjeż-

dżalnie
> w sezonie wakacyjnym zespół animatorów organizujący 

dziecięce dyskoteki, turnieje sportowe, konkursy, wieczorne 
przedstawienia 

> idealny dla wędkarzy 
> na entuzjastów sportu czekają tu kajaki, park linowy, siłow-

nia, boisko i wypożyczalnia rowerów
> blisko pełnych francuskiego uroku miast Vesoul i Besançon 

Cichy

 S Mały

 
Bezpośrednio przy 
jeziorze

 
Rougemont 3,5 km

 
Bazylea 125 km

 
Z Wrocławia  
1080 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
basen w stylu lagunowym 
i dwa baseny dla dzieci, 
zjeżdżalnie i wodny plac 
zabaw.

Udogodnienia: 
• mały sklep • bar  
• restauracja • jedzenie  
na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Besançon 59 km  
• Vesoul 25 km 
• Belfort 50 km

Ceny i dostępność miejsc sprawdź na www.eurocamp.pl 61
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Pięknie usytuowany, w odległości zaledwie 
kilku minut spacerem od jeziora Annecy, 

Les Fontaines jest campingiem najwyższej 
jakości, wspaniale położonym w cudownej 

scenerii francuskich Alp.

Kameralny camping położony w samym  
sercu Alp, niedaleko jeziora Annecy. Wybierzcie 
się na spacer, przejażdżkę rowerową lub po-
pływajcie kajakiem, podziwiając zapierające 

dech w piersiach górskie widoki.

La Ravoire 

Annecy AL013
 

Les Fontaines 

Annecy AL011

alpejski 
klimat!

> w przepięknej okolicy jeziora Annecy 
> znakomity kompleks wodny z basenem laguno-

wym, jacuzzi i brodzikami ze zjeżdżalniami 
> wieczorne występy i zawody organizowane przez 

zespół animacyjny w sezonie wakacyjnym 
> liczne boiska i obiekty sportowe
> idealny dla miłośników kolarstwa, wspinaczki 

i pieszych wycieczek

Cichy

 S Mały

 
Do jeziora 2,5 km

 
Doussard 3 km

 
Chambery 60 km

 
Z Wrocławia  
1300 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
dwa baseny dla całej rodziny, 
w tym jeden basen z prze-
suwanym dachem i strefą 
z hydromasażem, brodzik dla 
dzieci, zjeżdżalnie.  

Udogodnienia: 
• mały sklep • bar • restauracja 
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Annecy 19 km  
• Albertville 28 km 
• Genewa 60 km

> idealny na postój w drodze na Lazurowe Wybrzeże 
lub do Hiszpanii 

> kameralne baseny ze zjeżdżalniami dla całej rodziny
> dla miłośników aktywnego wypoczynku — bogata 

oferta sportowa
> miejsce świetne na odkrywanie gór lub na jedno-

dniowe wycieczki do Annecy lub Genewy 
> w pobliżu jaskini i wodospadów Seythenex oraz 

St Ruph

Cichy

 S Mały

 
Do jeziora 1 km

 
Doussard 5 km

 
Chambery 61 km

 
Z Wrocławia  
1350 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Baseny: 
basen lagunowy, basen  
rodzinny i kryty brodzik  
dla najmłodszych oraz  
zjeżdżalnie wodne. 

Udogodnienia: 
• mały sklep • piekarnia  
• bar • jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Faverges 9 km  
• Annecy 19 km 
• Genewa 70 km

blisko  
annecy!

62 Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 22
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Duinrell 

Wassenaar HL012

holandia

> na campingu park wodny Tiki Pool, a w nim m.in. 
baseny, wodospady, 16 zjeżdżalni 

> park rozrywki na terenie campingu: rollercoa-
stery, karuzele, katapulty i wodne kolejki górskie 
oraz wiele innych atrakcji

> bezpłatny wstęp do parku rozrywki oraz obni-
żona cena biletu do Tiki Pool

> bliskość pięknej plaży (4 km) 
> doskonałe trasy rowerowe (4 km) 
> idealna baza wypadowa do zwiedzania Amster-

damu, Rotterdamu, Lejdy czy Hagi

Baseny: 
aquapark z basenami dla  
całej rodziny, oddzielną 
strefą dla najmłodszych, 
basenem ze sztucznymi  
falami, jacuzzi i fantastycz-
nymi zjeżdżalniami.  
Wejście płatne.

Udogodnienia: 
• supermarket • restauracje  
• bar • naleśnikarnia  
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Haga 16 km  
• Delft 22 km  
• Rotterdam 33 km 

Tętniący życiem 

 XL Bardzo duży 

 
Do plaży 4 km

 
Wassenaar 500 m 

 
Amsterdam 45 km

 
Z Wrocławia  
1009 km 

 
Bez konieczności  
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Griil dostępny

Pies dozwolonyFantastyczny park wodny na campingu!

Duinrell to jeden z najbardziej popularnych cam-
pingów w Holandii i wyjątkowe miejsce na wakacje. 

Znajdujący się na terenie campingu park wodny  
Tiki Pool i park rozrywki Duinrell zapewnią całej  

rodzinie świetną zabawę. 

  

94 

CAMPING ����
 › 1500  stanowisk
 › 4 km od plaży 
 › przyjazny małym dzieciom
 › akceptuje psy

BASENY
Park wodny – Tiki Park:
 › basen kryty: 250  m2, głębokość:  0,1-1,8 m
 › basen odkryty: 450  m2, głębokość: 0,4-1,4
 › brodzik:  64 m2, głębokość:  0,1-0,3 m
 › jacuzzi,  zjeżdżalnia
 ›  Opłata za korzystanie z basenów:  

3,5  Euro/2 godz.  /osoba pow.  4 lat

Stosujemy dopłatę za pobyt na campingu HL012
wyskokości 7 eur/dobę/za namiot lub mobile

trzeba ruszać się z campingu.

ALKMAAR

HAGA

OOSTENDE

GANDAWA HASSELT

ARNHEM
UTRECHT

AMERSFOORT

LEEUWARDEN

AMSTERDAM
LISSE

MAASTRICHT

REMICH
LUKSEMBURG

LIEGE

BREDA

ROTTERDAM
GOUDA

ANTWERPIA

TILLBURG

VENLO

EINDHOVEN

BRUGIA

BRUKSELA

Wassenaar
Rijnsburg

Hilvarenbeek

A4

A3

A2

A15
A15

A2

A7

A15

A10

WŁOCHY

FRANCJA

SZWAJCARIA

NIEMCY
BELGIA

LUKSEMBURG

HOLANDIA
WIELKA BRYTANIA

Duinrell

 

Kamperland

R                ozległe plaże Morza Północnego, kolorowe 
pola tulipanów, bajeczne wiatraki, niekończące 
się ścieżki rowerowe i cudowne, malownicze 
starówki tutejszych miast sprawiają, że Holan-
dia to idealny wybór na pobyt, nie tylko w mie-
siącach wakacyjnych.
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Na terenie campingu Beekse Bergen  
znajdziecie zachwycający park Safari  

i park rozrywki Speelland, ścieżki przyrodni-
cze i plażę nad jeziorem.

Koningshof to mały, kameralny, położony 
wśród licznych tras rowerowych i bujnej 

zieleni camping oferujący swym gościom 
wiele udogodnień, które zapewnią rozrywkę 

i doskonałą zabawę całej rodzinie.

Beekse Bergen 

Hilvarenbeek HL013

Koningshof 

Rijnsburg HL011

Cichy

 S Mały

 
Do plaży 5 km

 
Rijnsburg 2 km

 
Amsterdam 29 km

 
Z Wrocławia  
1000 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

> super kompleks wodny z basenami i zjeżdżalniami 
dla dzieci

> w sezonie bogaty program animacyjny: aqua 
aerobik, pokaz talentów, turnieje sportowe, bingo 

> przytulna restauracja Taveerne 
> wypożyczalnia rowerów, korty, siłownia na ot-

wartym powietrzu, boiska, stanowiska do tenisa 
stołowego, rewelacyjny plac zabaw dla dzieci

> świetny do zwiedzania Amsterdamu i zaledwie 
15 km od słynnych Ogrodów Keukenhof

Baseny: 
dwa podgrzewane baseny 
kryte i dwa baseny zewnętrz-
ne, trzy zjeżdżalnie dla dzieci.

Udogodnienia: 
• supermarket • bar  
• restauracja • jedzenie  
na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Lejda 7,5 km  
• Gouda 40 km  
• Ogrody Keukenhof 15 km  

> bezpłatne wejście do Parku Safari i parku Speelland 
dla wszystkich klientów, którzy spędzą na campingu 
trzy lub więcej nocy

> kryty kompleks basenów Africa Club z trzema 
basenami

> park rozrywki Speelland z wieloma niesamowitymi 
atrakcjami

> boiska, wędkowanie, wypożyczalnia rowerów, łódek 
i sprzętu do windsurfingu, a w okolicy ścieżki space-
rowe i rowerowe

> idealny jako baza wypadowa do zwiedzania połu-
dniowej Holandii

Tętniący życiem 

 L Duży

 
Bezpośrednio  
przy jeziorze

 
Tilburg 2 km

 
Eindhoven 20 km

 
Z Wrocławia  
975 km 

 
Sugerowane 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Baseny: 
trzy kryte baseny – dwa  
dla całej rodziny i brodzik; 
zjeżdżalnia wodna.

Udogodnienia: 
• supermarket • bar  
• restauracja • kawiarnia 

Warto zobaczyć: 
• Eindhoven 31 km
• Breda 32 km  
• Dordrecht 67 km  

z parkiem  
safari!

64 Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 22
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wiele
atrakcji!

Tętniący życiem

 L Duży 

 
Bezpośrednio
przy jeziorze

 
Sevenum 5 km

 
Eindhoven 49 km

 
Z Wrocławia  
885 km 

 
Sugerowane  
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

> obszerny kompleks wodny z basenem krytym
 i odkrytym, zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw
> camping położony przy jeziorze i piaszczystej plaży
> centrum rozrywki dla dzieci, w którym wcielą się
 w bohaterów z bajek i dla nastolatków (trampoliny
 paintball laserowy, kręgle)
> bogata oferta sportowa na campingu i możliwość
 uprawiania sportów wodnych
> możliwość poznania skarbów południowej Holandii,
 odwiedzenia niemieckiego Düsseldorfu i belgijskie-

go Liège

Baseny: 
basen zewnętrzny z wodnym
placem zabaw oraz subtropi-
kalny basen kryty ze zjeżdżal-
niami, rwącą rzeką i oddziel-
nym basenem dla maluchów

Udogodnienia: 
• supermarket • restauracje 
• bary • jedzenie na wynos

Warto zobaczyć:
• Venlo 18 km 
• Nijmegen 67 km 
• Arnhem 93 km

Nowoczesny i niezwykle zadbany, fanta-
styczny camping położony tuż przy plaży – 
Roompot Beach Resort to obietnica relaksu  

i  fantastycznej zabawy.

De Schatberg 

Sevenum HL032

Roompot Beach Resort 

Kamperland HL031

> bezpośredni dostęp do jednej z najpiękniejszych 
plaż w Holandii

> fantastyczne baseny i bogata oferta sportowa 
– korty, boiska i trampoliny

> szeroki program animacji 
> okolica idealna na wycieczki rowerowe 
> blisko malowniczej nadmorskiej miejscowości 

Veere i innych miast południowej Holandii

Cichy

 S Mały 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Kamperland 4 km

 
Antwerpia 89 km

 
Z Wrocławia  
1100 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Baseny: 
duży, kryty kompleks tro-
pikalny z basenem dla całej 
rodziny, basenem ze sztucz-
ną falą, długą zjeżdżalnią 
i brodzikiem oraz basen 
zewnętrzny dla całej rodziny.

Udogodnienia: 
• supermarket • snack bar 

Warto zobaczyć: 
• Middelburg 20 km  
• Vlissingen 30 km 
• Antwerpia 86 km  

przy plaży!

Na campingu De Schatberg nuda po prostu
nie istnieje. Ten znakomity, położony wśród bujnej

zieleni camping posiada własne jezioro, z piaszczy-
stą plażą, kompleks krytych basenów ze zjeżdżal-

niami i super atrakcje dla całej rodziny.
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Birkelt 

Larochette LU011

Tętniący życiem 

 M Średniej wielkości

 
Larochette 1 km

 
Luksemburg 30 km

 
Z Wrocławia 930 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

> basen pływacki z rozsuwaną kopułą i basen lagunowy
> restauracja, bar i niewielki sklep na terenie campingu, 
> w sezonie animatorzy organizują grille, konkursy, 

pokazy talentów, zawody sportowe i dyskoteki
> bogata oferta dla miłośników sportu — korty, boiska, 

bule, skatepark, minigolf, trampoliny oraz organizo-
wane przez camping przejażdżki konne

> idealna lokalizacja do zwiedzania Luksemburga 
i Trewiru

luksebmurg

Baseny: 
kryty basen dla całej rodziny 
i zewnętrzy basen lagunowy, 
niewielka zjeżdżalnia dla dzieci 
i oddzielny brodzik.

Udogodnienia: 
• mały sklep • bar • restauracja 
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Luksemburg 27 km  
• Echternach 25 km  
• Vianden 23 km

C   hoć Luksemburg łatwo  
 przeoczyć na mapie, nie 

popełnijcie tego błędu podczas 
swoich podróży. Ten niewielki kraj 
oferuje unikalną atmosferę, boga-
tą historię i niezwykle różnorodną 
przyrodę.  
To także wymarzone miejsce dla 
kochających dobre jedzenie i dos-
konałe wina, z których produkcji 
Luksemburg słynie.  

BELGIA

FRANCJA

HOLANDIA

NIEMCY

LUKSEMBURG

BRUKSELA

BRUGIA

Przyjemny i zadbany camping Birkelt  
jest pięknie usytuowany wśród bezkresnych łąk  

i lasów, w pobliżu miasteczka Larochette. Miłośnicy 
przyrody i pieszych wycieczek będą zachwyceni 

tym rejonem, zwanym „Małą Szwajcarią”.
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Jeżeli jesteście spragnieni wspaniałych 
widoków i lubicie aktywny wypoczynek, 
ale równocześnie cenicie też ciszę i spo-

kój, camping Manor Farm będzie idealnym 
miejscem na Wasze letnie wakacje.

Manor Farm 

Interlaken SW012

Stylowe kurorty, krystalicznie 
czyste jeziora, termy i liczne 

szlaki prowadzące wśród malow-
niczych, zapierających dech w 
piersiach krajobrazów, z ośnieżo-
nymi górskimi szczytami – jeśli 
jesteście miłośnikami wakacji na 
łonie natury i aktywnego wypo-
czynku, Szwajcaria jest właśnie 
tym, czego szukacie. 

szwajcaria

 

> położony bezpośrednio przy jednym z najczyst-
szych jezior w Europie — Thunersee

> obiekty sportowe na campingu: boisko, minigolf 
i trampoliny, możliwość wędkowania lub spróbowa-
nia windsurfingu

> idealny dla miłośników aktywnego wypoczynku
> świetna baza wypadowa na jednodniowe wycieczki 

w góry, w okolicy wiele kolejek linowych
> bliskość miejscowości Interlaken — jednego z naj-

lepszych kurortów w Szwajcarii oraz Berna

Baseny: 
na tym campingu nie ma ba-
senów. Camping znajduje się 
przy jeziorze.

Udogodnienia: 
• mały sklep • restauracja  
• bar • jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Thun 30 km
• Berno 52 km 
• Lauterbrunnen 16 km 

idealny dla 
aktywnych!

Cichy

 L Duży 

 
Bezpośrednio  
przy jeziorze

 
Unterseen 2 km

 
Zurych 140 km

 
Z Wrocławia 1115 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

http://www.eurocamp.pl
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Jungfrau 

Lauterbrunnen SW013

> szeroka oferta gastronomiczna 
> plac zabaw, tenis stołowy i wypożyczalnia rowerów 
> karta „Gästekarte”, upoważniająca do zniżek 

w okolicy, m.in. na polu golfowym, basenie  
miejskim i do muzeum w Lauterbrunnen

> zorganizowane wycieczki wysokogórskie po 
okolicy

> blisko kolejki górskiej Bernese Oberland, która 
zabierze Was do Interlaken i dalej na szczyt 
Jungfraujoch

Baseny: 
na tym campingu nie ma basenów. 

Udogodnienia: 
• restauracja • supermarket 
• jedzenie na wynos • sklep • bar 

Warto zobaczyć: 
• Interlaken 18 km
• Brienz 30 km  
• Berno 64 km 
 

Cichy

 S Mały 

 
Bezpośrednio 
przy rzece

 
Lauterbrunnen  
500 m

 
Zurych 140 km

 
Z Wrocławia 1120 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

Liczne trasy wycieczkowe, piękne widoki!

Jungfrau jest jednym z najpiękniej położonych 
campingów w Europie. Usytuowany w wyjątkowym 
miejscu – w dziewiczej dolinie, otoczonej wodospa-

dami oraz ośnieżonymi szczytami Alp, zachwyca 
wszystkich odwiedzających go gości.

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2268
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Camping 

Miejsce CCCCC

>  xxxxxxx kompleks basenów ze zjeżdżalniami
> szeroka plaża z placem zabaw w stylu weneckim
> fantastyczny zespół animatorów z zajmującym 

programem
> świetna restauracja, beach bar, jedzenie na wynos 

oraz mini stoiska ze świeżymi warzywami  
i owocami 

> okolica idealna na wycieczki 
> xxxxxxxxx rowerowych w pobliżu XXX

YYYYYY camping Sant’Angelo to  
idealne miejsce na wakacje dla rodzin z 

małymi dziećmi. Przylegająca do campin-
gu plaża i wzbogacony o nowe zjeżdżalnie 
kompleks basenów to gwarancja cudow-

nych ZZZZZ

Baseny: 
Kompleks basenów z dużym 
basenem, basenem  
w kształcie motyla, brodzi-
kiem, sześcioma zjeżdżalnia-
mi i kilkoma mniejszymi dla 
dzieci, wodnym placem zabaw 
i jacuzzi.

Udogodnienia: 
sklep • lodziarnia • bar • re-
stauracja • jedzenie na wynos 
• pizzeria • TV 

yyyyyy

 L Duży 

 
Bezpośrednio  
przy plaży

 
Cavallino 1,5 km

 
Wenecja – Marco 
Polo 41 km

 
Z Wrocławia  
1132 km 

 
Bez konieczności 
posiadania auta

 
Dostęp do internetu

Dostępny

XX Su 
baseny!

Camping zapewnia gościom niezwykle wysoki 
standard udogodnień i otoczenie pełne tras space-
rowych z wido kiem na wodospady. Bliskość lodow-

ca Kitzsteinhorn sprawia, że nawet latem  
możecie spróbować sportów zimowych.

Sportcamp Woferlgut 

Zell am See AU011

> nowoczesny kompleks basenów z Wellness i SPA 
(płatny)

> liczne udogodnienia, takie jak bar, restauracja, 
jedzenie na wynos

> organizowane przez camping rodzinne zajęcia 
sportowe, wspólne wieczory przy grillu i wieczorne 
pokazy

> szeroka oferta dla amatorów sportu: korty, boiska, 
mini golf, zajęcia z nordic walkingu, bieżnia, siłow-
nia, plac zabaw z mini parkiem linowym

> bliskość Zell am See i Salzburga

Baseny: 
basen dla całej rodziny, kryty 
basen pływacki, basen dla 
całej rodziny, ze strefą jacuzzi, 
brodzik i SPA.  
Wszystkie baseny płatne. 
Jezioro z kąpieliskiem. 

Udogodnienia: 
• minimarket • bar • restaura-
cja • jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Zell am See 6 km  
• Salzburg 91 km  
• Bischofshofen 42 km

Cichy

 M Średniej wielkości

 
Bezpośrednio  
przy jeziorze

 
Bruck 500 m

 
Salzburg 93 km

 Z Wrocławia 800 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

P               iękne alpejskie krajobrazy, 
śliczne miasteczka wtopione 

w górskie stoki, czyste powietrze  
i kilometry szlaków turystycznych. 
Tu każdy dzień można spędzić 
aktywnie, a miłośnicy narciarstwa 
mogą je uprawiać prawie przez 
cały rok. Nasze campingi pozwolą 
Wam cieszyć się wszystkim tym, 
co w Austrii najlepsze. 

austria

Ceny i dostępność miejsc sprawdź na www.eurocamp.pl 69
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Naterrer See posiada idealną lokalizację jako baza 
wypraw w góry Tyrolu. Właściciele włożyli wiele 
wysiłku w uczynienie z campingu atrakcyjnego, 

idealnie utrzymanego miejsca, gdzie każdy będzie 
się czuł jak w domu.

Bella Austria 

St Peter am Kammersberg AU019

Natterer See 

Innsbruck AU012

> na campingu górskie jezioro: z plażą, miejscem do 
kąpieli, strefą dla dzieci, zjeżdżalnią i trampoliną

> świetne boiska, stoły do ping-ponga, możliwość 
wypożyczenia kajaków lub rowerów wodnych 

> restauracja z tarasem, z panoramicznym widokiem 
na jezioro i okolicę

> trasy spacerowe i rowerowe wokół campingu 
> zaledwie 8 km od pięknego Innsbrucka

Baseny: 
jezioro z kąpieliskiem  
i dmuchanymi zjeżdżalniami. 
Na tym campingu nie ma 
basenów.

Udogodnienia: 
• minimarket • bar  
• restauracja • jedzenie na 
wynos • pizzeria 

Warto zobaczyć: 
• Innsbruck 8 km  
• Wattens – Muzeum  
Swarovskiego 20 km  
• Mittenwald 40 km

Cichy

 S Mały 

 
Bezpośrednio  
przy jeziorze

 
Natters 2,5 km

 
Innsbruck 9 km

 Z Wrocławia 880 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony
Uwaga! Psy akceptowane 
w wybranych terminach

> basen z jacuzzi i basen dla najmłodszych 
> mini SPA z łaźnią i opcją skorzystania z masażu
> bar, restauracja, jedzenie na wynos
> w sezonie wakacyjnym zespół animacyjny organi-

zujący dyskotekę dla dzieci, aqua aerobik, konkur-
sy, turnieje sportowe i pokazy talentów 

> możliwość udziału w wycieczce na lodowiec
> idealny na piesze wyprawy, przejażdżki rowerowe 

lub konne wśród malowniczych alpejskich pejzaży

Baseny: 
basen dla całej rodziny,  
brodzik i jacuzzi. Płatne SPA

Udogodnienia: 
• bar • restauracja • jedzenie 
na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Murau 20 km  
• Klagenfurt 80 km  
• Krakaudorf 17 km 

Cichy

 S Mały 

 
St Peter am  
Kammersberg 2 km

 
Klagenfurt 80 km

 
Z Wrocławia 660 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

piękna 
okolica!

Bella Austria zachwyca wspaniałą lokalizacją  
w pięknej, naturalnej scenerii doliny Katschtal,  
pełnej uroczych tras spacerowych i wysokich 

szczytów jednego z najlepszych zimowych  
regionów narciarskich.

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2270
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Südsee Camp leży pośród wrzosowisk  
i leśnych rezerwatów, w okolicy usianej 

lśniącymi taflami jezior i średniowiecznymi 
miasteczkami, a wciąż niedaleko od pełnych 

życia Hamburga i Hanoweru. 

Südsee Camp 

Wietzendorf GE019

 

niemcy

96 

Europa Park


Ravensburger
Spieleland

Innsbruck

Zell Am See

Herbolzheim

Lindau

Interlaken
Lauterbrunnen

Susten
GENEWA

MANNHEIM
HEIDELBERG

STUTTGART

FREIBURG

ZURICH
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Heide Park

Macie ochotę na krótki urlop gdzieś nie-  
 daleko? Niemcy to piękne krajobrazy,  

 historyczne miasteczka, bajkowe zamki wśród  
magicznych lasów, a dodatkowo fantastyczna 
kuchnia i lokalne piwa. Tu możecie mieć wszyst-
ko: zabawę i sport, relaks i odpoczynek.

> imponujący kryty park wodny 
> możliwość aktywnego spędzenia czasu
> 3 restauracje, jedzenie na wynos, bar i sklep
> zajęcia fitness i lekcje tańca, wycieczki do Ham-

burga, spływy kajakami, a także zespół animatorów 
organizujący grilla dla gości

> bliskość fantastycznego parku rozrywki Heide Park 
w Soltau oraz słynnego Zoo w Hanowerze

pięknie 
położony!

Baseny: 
subtropikalny kryty park wodny 
z basenami, zjeżdżalniami, 
łaźniami parowymi i saunami. 
Wejście płatne. Rabaty dla 
naszych klientów.

Udogodnienia: 
• minimarket • bar • restauracje 
• jedzenie na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Soltau 14 km  
• Celle 42 km  
• Hanower 90 km 

Tętniący życiem 

 XL Bardzo duży 

 
Bezpośrednio przy 
jeziorze

 
Wietzendorf 2 km

 
Hanower 76 km

 
Z Wrocławia 660 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

http://www.eurocamp.pl
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Jeśli marzycie o spokojnych wakacjach  
na łonie natury, to camping Gitzenweiler Hof 
jest właśnie dla Was. Szczególnie polecamy 
go rodzinom z małymi dziećmi, szukającym 

kameralnego i bezpiecznego miejsca.

Herbolzheim 

Herbolzheim GE013

Gitzenweiler Hof 

Lindau GE011

> rewelacyjny kompleks basenowy tuż obok 
campingu

> bar i restauracja serwująca lokalne specjały
> plac zabaw, korty, stoły do ping-ponga, badminton
> idealnie miejsce na przerwę w drodze na południe 

Francji lub do Hiszpanii
> tylko 10 km do parku rozrywki Europa Park 

— miejsca gwarantującego zabawę dla całej rodziny

Baseny: 
na tym campingu nie ma 
basenów. Kompleks basenów 
znajduje się obok campingu.

Udogodnienia: 
• bar • restauracja • jedzenie 
na wynos 

Warto zobaczyć: 
• Europa Park 10 km  
• Freiburg 33 km  
• Strasburg 58 km 

Cichy

 S Mały

 
Do jeziora 4 km

 
Herbolzheim 2 km

 
Strasburg 57 km

 Z Wrocławia 915 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony
Uwaga! Psy akceptowane  
w wyznaczonym terminie.

> kompleks basenów z mini-centrum SPA 
> restauracja serwująca bawarskie potrawy 
> dla amatorów sportu — łucznictwo, jazda konna 

i wędkarstwo oraz duży wybór obiektów sporto-
wych

> niezwykle przyjazna grupa animatorów zapewnia-
jąca w sezonie szeroki wybór rozrywek i zajęcia  
w dziecięcym klubie

> bliskość Jeziora Bodeńskiego i gwarnego Lindau

Baseny: 
basen dla całej rodziny  
i niewielki brodzik dla  
najmłodszych.

Udogodnienia: 
• supermarket • bar  
• restauracje • jedzenie na 
wynos • pizzeria 

Warto zobaczyć: 
• Zurych 145 km 
• St Gallen 63 km  
• Konstancja 55 km

Cichy

 L Duży 

 
Do jeziora 6 km

 
Lindau 5 km

 
Friedrichshafen 
26 km

 Z Wrocławia 860 km 

 
Sugerowane  
posiadanie auta

 
Dostęp do internetu

Grill dostępny

Pies dozwolony

W sercu malowniczego Schwarzwaldu, otoczony 
wzgórzami, dolinami oraz uroczymi jeziorami leży 

camping Herbolzheim. Ten cichy i przepełniony 
atmosferą relaksu camping oferuje swoim gościom 

atrakcyjne wakacje pod znakiem wypoczynku.

Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2272



Blog  –  o podróżach, pysznym jedzeniu, zachwycającej archi-
tekturze, porywających historiach możemy rozmawiać godzi-
nami. Swoją pasję przelewamy na słowa i publikujemy w postaci 
artykułów na blogu. Czekają tutaj na Was przepisy na regionalne 
dania, gotowe plany zwiedzania i mnóstwo ciekawostek.  

Blog Eurocamp Polska   

Na Instagramie oprócz ofert, campingowych nowości i cieka-
wostek kulturowych, znajdziecie relacje influencerów, którzy 
wyjechali z nami na wakacje i dokumentują swoje doświadcze-
nia. Dzięki temu możecie niemal „na żywo” oglądać rzeczywi-
stość campingową i poznawać nowe miejsca. Nasz Instagram to 
także relacje z podróży i wspomnienia wielu z Was. Musimy przy-
znać, że uwielbiamy je oglądać i udostępniać, dlatego będzie 
nam bardzo miło, jeżeli publikując swoje wyjazdy wspomnicie 
nas znacznikiem: @eurocamp_polska.

Spotify – dźwięki potrafią przywoływać najpiękniejsze wspo-
mnienia. Na pewno macie ulubione utwory, które stały się 
ścieżką dźwiękową Waszych wakacyjnych przygód. Nasz profil 
Eurocamp Polska znajdziecie także na Spotify, gdzie czekają 
na Was różnorodne muzyczne zestawienia, które wprawią Was 
w odpowiedni nastrój przed czy w trakcie wyjazdu.  

Profil Eurocamp w serwisie Spotify

Nasza Grupa na Facebooku  to nieocenione źródło wiedzy, 
którą dzielą się nasi Klienci. Znajdziecie tu mnóstwo przydat-
nych wskazówek, porad dotyczących życia na campingu, przy-
gotowania do podroży, a także relacje z wakacji. Grupowicze 
często dostają również wcześniejsze informacje o zniżkach 
i specjalnych ofertach.

Grupa na Facebooku Eurocamp, Homair, Roan,  
Al Fresco-wybieram wakacje na campingu! 

GdZIE nAS ZnAjdZIECIE?
Facebook – to tutaj zawsze publikujemy najświeższe informa-
cje o campingach, ofertach i promocjach. Przemycamy rów-
nież informacje o miejscach do odwiedzenia podczas wakacji 
z Eurocampem, a także historyczne i kulturalne smaczki.

Profil na Facebooku Eurocamp Polska

Nasz kanał na YouTube został niedawno całkowicie od świeżony. 
W playlistach znajdziecie podział na regiony, dzięki czemu 
łatwiej znajdziecie film z interesującego Was campingu. Wielu 
z nich jeszcze nie opublikowaliśmy, dlatego zapraszamy Was 
do subskrybowania kanału Eurocamp Polska, by być na bieżąco 
z wszystkimi dodawanymi przez nas filmami. 

Kanał Eurocamp Polska na Youtube

Profil Eurocamp Polska na Instagramie

Profil Eurocamp na TikTok
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https://blog.eurocamp.pl/
https://open.spotify.com/user/u5vuqgqoqtpsjlle9ztx127g6
https://www.facebook.com/groups/1493331527404992
https://www.facebook.com/groups/1493331527404992
https://www.facebook.com/EurocampPolska
https://www.youtube.com/channel/UCrKiKOL23B1a5FzlE1JRlrQ
https://www.instagram.com/eurocamp_polska/
https://www.tiktok.com/@eurocamp_polska
http://www.eurocamp.pl


Po więcej informacji zadzwoń pod numer tel. 71 793 22 2274

Jak wybrać odpowiedni camping? 

Kierujcie się przede wszystkim wielkością 
ośrodka oraz ofertą atrakcji i infrastruk-
tury.  Kolejnym ważnym kryterium jest to, 
czy aby dotrzeć na camping i poruszać się 
po okolicach konieczne jest posiadanie 
samochodu. Jeżeli podróżujecie z psem, 
zwróćcie uwagę czy na danym campin-
gu są one akceptowane. Wszystkie te in-
formacje znajdziecie w katalogu oraz na 
naszej stronie internetowej. Jeżeli macie 
jakieś pytania lub wątpliwości – napiszcie 
do nas! Chętnie pomożemy i doradzimy. 

W jakim terminie pojechać?  

Kluczowymi czynnikami wyboru będą tu-
taj: pogoda, ilość gości na campingu i tu-
rystów w okolicy oraz cena. Pamiętajcie, że 
wakacje poza sezonem, który przypada na 
lipiec i sierpień, będą tańsze - można się 
wtedy spodziewać mniejszej ilości gości, 
jednak niektóre z campingowych atrak-
cji mogą być niedostępne. Warto również 
sprawdzić, czy w tym czasie w okolicy nie 
odbywają się festiwale. 

Zaplanujcie zwiedzanie 

Poszukajcie informacji na temat tego, co 
ciekawego możecie zobaczyć w okolicy. 
Wiele inspiracji do zwiedzania znajdziecie 

na naszej stronie internetowej, profilu na 
Facebooku i Instagramie, grupie dysku-
syjnej oraz na naszym blogu. Sprawdź-
cie również, czy do interesujących Was 
miejsc nie trzeba wcześniej zarezerwo-
wać biletów lub czy są one otwarte tylko 
w konkretne dni. 

Planowanie wakacji  
na campingu

Zaplanujcie aktywności 

Życie na campingu płynie swoim tempem. 
Najlepiej  dać się jemu ponieść i chociaż 
odrobinę odrzucić napięte plany dnia na 
rzecz spontaniczności. Zachęcamy jed-
nak, aby wcześniej rzucić okiem na przy-
kładowe aktywności (pomysły znajdziecie 
na stronie 89) na campingu. Może oka-
zać się to przydatne, gdy przyjechaliście 
z dziećmi, a pogoda się pogorszyła lub gdy 
Wasze plany musiały nagle ulec zmianie. 

Zaplanujcie budżet 

To bardziej „przyziemna”, lecz niezwykle 
ważna część podróżowania. Jeżeli chce-
cie podejść do wczasowania w bardziej 
ekonomiczny sposób, to warto wcześniej 
oszacować budżet na wakacje i dodać do 
niego margines (np. 10%) na nieprzewi-
dziane wydatki. Wskazówki na tanie wa-
kacje podsunęliśmy na stronie 75.
�
Zadbajcie o bezpieczeństwo 

Odpowiedni czas przed podróżą sprawdź-
cie ważność dokumentów. Pomyślcie tak-
że o ubezpieczeniu (więcej o nim znajdzie-
cie na stronie 79). W dobie pandemii należy 
monitorować obowiązujące restrykcje 
w kraju, do którego się wybieramy.

Postanowione – jedziemy na camping! Ale od czego zacząć? 
Który camping wybrać, kiedy pojechać? Jak się zabezpieczyć 
przed podróżą? Spieszymy z pomocą i przedstawiamy kilka 
przydatnych wskazówek: 
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Organizacja wakacyjnego budżetu to nie lada gratka! 
Bardzo łatwo jest dać mu wymsknąć się spod kontroli 
pod wpływem emocji związanych z realizacją podróż-
niczych marzeń. Jest jednak kilka sposobów, które po-
zwolą ograniczyć Ci go do niezbędnego minium i być 
może zaoszczędzić na kolejne wakacje na campingu. 
Oto kilka wskazówek! 

Sprawdź oferty i rabaty specjalne
To właśnie na rabatach możesz oszczędzić najwięcej! Więcej in-
formacji znajdziesz na naszej stronie internetowej. Bądź na bie-
żąco, aby nie przegapić najlepszej oferty. 

Zorganizuj urlop poza sezonem 
Organizacja wakacji poza sezonem ma wiele zalet. Oprócz niż-
szych cen, zyskujesz często lepszą pogodę na zwiedzanie (nie 
jest już tak gorąco) oraz unikasz tłumów turystów.

Podziel się wydatkiem 
W Eurocamp cena dotyczy zakwaterowania, nie osób. Pojedź 
więc na wakacje liczniejszą grupą i podziel się wydatkiem – w nie-
których z naszych zakwaterowań może mieszkać do 8 osób (max 
6 dorosłych).

Szukaj tanich lotów 
Bilety lotnicze można upolować naprawdę tanio! (Polecane stro-
ny internetowe do wyszukania lotów umieściliśmy na stronie 92) 
Warto także zastanowić się nad podróżowaniem w środku tygo-
dnia, gdy ceny biletów są zazwyczaj niższe. Dzięki braku usta-
lonych dni przyjazdu i wyjazdu z campingów, macie możliwość 
skorzystania z najlepszych cenowych okazji.

Zrób gastronomiczny rekonesans 
Przed wyjazdem warto sprawdzić ofertę restauracyjną w okoli-
cy, do której się wybieramy i wybrać te tańsze, ale wciąż wysoko 
oceniane miejsca. Pozwoli to nie tylko zminimalizować smakowe 
wpadki, ale także zaoszczędzić. Warto także sprawdzić kulturę 
dotyczącą jadania w restauracji w danym kraju – w niektórych 
krajach do rachunku doliczana jest opłata za serwis czy za na-
krycie. Unikniesz przez to niemiłego zaskoczenia przy otrzyma-
niu rachunku.

Gotuj sam
Odkrywanie lokalnych smaków to nieodzowny element podró-
żowania. Wielką stratą byłoby z tego zrezygnować. Prawdą jest 
jednak, że posiłki w restauracjach pochłaniają znaczną część wa-
kacyjnego budżetu. Jeżeli macie ograniczone środki, proponuje-
my kompromis  – wybierzcie kilka lokalnych dań, których chcieli-
byście spróbować w restauracji, a resztę posiłków przyrządźcie 
sami. Przygotowaliśmy kilka przepisów na proste dania, które 
możecie przyrządzić w swoich mobile home’ach. Znajdziecie je 
na stronie 82 i 83.

Korzystaj z darmowych atrakcji
Jeżeli podczas Waszych wakacji na campingu chcesz trochę 
pozwiedzać, poszukaj informacji na temat ciekawych turystycz-
nych atrakcji w okolicy, które możesz odwiedzić za darmo. A może 
wstęp do tych, na których Ci najbardziej zależy, jest w któryś 
dzień tygodnia tańszy? Oczywiście nie możemy nie wspomnieć 
o bogatych ofertach atrakcji na campingach, których zdecydo-
wana większość jest darmowa. Baseny, zjeżdżalnie, boiska, zaję-
cia sportowe, animacje i kluby dla dzieci, rozrywka na żywo i wiele 
więcej  – to wszystko macie już w cenie pobytu.

Szukaj wskazówek lokalsów i innych podróżników
To cudowne źródło wiedzy! Kto jak nie osoby mieszkające w oko-
licy od lat, lub które są doświadczonymi podróżnikami, najlepiej 
doradzi nam w temacie taniego jedzenia, atrakcji, ukrytych skar-
bów regionu? Polecamy naszą grupę na Facebooku, gdzie nasi 
Klienci chętnie udzielają porad.

Ogranicz bagaż 
Często w podróż zabieramy nawet o połowę za dużo rzeczy, które 
finalnie nam się nie przydają. Zastanów się, co tak naprawdę bę-
dzie Ci najbardziej potrzebne (na stronie 78 i 79 znajdziesz rady 
dotyczące pakowania się na wakacje), a także sprawdź techni-
ki składania rzeczy, tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca. 
W ten sposób weźmiesz ze sobą tylko bagaż podręczny, wliczony 
w cenę biletu lotniczego. 

SPoSoBy nA  
TANIE  
podrÓżowanie

http://www.eurocamp.pl
https://www.facebook.com/groups/1493331527404992
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Village Fabulous to camping idealny dla osób podróżujących 
bez samochodu, którzy jednocześnie chcą spędzić porywające 
city break w europejskiej stolicy kulturalnej. Do Rzymu dolecicie 
bezpośrednio tanimi liniami lotniczymi z kilku miast w Polsce. 
Z lotniska na camping położony na obrzeżach miasta dosta-
niecie się komunikacją miejską. Późniejsza komunikacja między 
campingiem a centrum Rzymu również nie sprawi kłopotu, dzię-
ki przystankowi znajdującemu się kilka metrów od bram ośrodka.

Najlepsze campingi na 
dojazd samolotem

Na campingu Bella Italia poznacie prawdziwe piękno Jeziora 
Garda bez konieczności posiadania samochodu. Możecie wybrać 
opcję lotu z Polski na lotnisko w Bergamo, a później do miejsco-
wości, w której znajduje się camping, dojechać pociągiem. Dzię-
ki dobrej siatce połączeń autobusowych i kolejowych będziecie 
mieli okazję zwiedzić miasta takie jak Sirmione, Malcesine ze 
szczytem Monte Baldo, Weronę, a nawet Wenecję. 

Lotnisko Barcelona-Girona (GRO) od campingu Castell Montgri 
dzieli zaledwie 53 km. Na wybrzeże Costa Brava i do miejsco-
wości L’Estartit, w której położony jest ośrodek dostaniecie się 
bez problemu transportem publicznym. Bezpośredni autobus, 
jadący z dworca autobusowego w Gironie, zatrzymuje się pod 
samym campingiem. Z ośrodka kursuje także darmowy autobus 
do plaż kurortu L’Estartit, a 4 razy dziennie spod campingu od-
jeżdża bus do Barcelony.

Idealnym campingiem dla osób, pragnących odkrywać uroki 
Barcelony będzie z pewnością Vilanova Park, znajdujący się 
w pobliżu stolicy Katalonii. Na miejscu nie jest konieczne po-
siadanie samochodu. W ciągu tygodnia spod campingu, 2 razy 
dziennie w godzinach porannych, kursuje bezpośredni autobus 
do Barcelony, który zawiezie Was do centrum miasta, w pobli-
żu Plaça de Catalunya. Dokładnie z tego samego miejsca, przy 
którym wysiedliście, odjeżdża autobus powrotny (2 razy w ciągu 
dnia, w godzinach wieczornych). Jeżeli chcielibyście zwiedzić 
inne miasta Katalonii wystarczy, że udacie się na stację kolejową 
w Vilanova i la Geltrú.

Village fabulous

castell montrgi

Vilanova Park

bella italia

Więcej informacji dojazdowych do najpopularniejszych cam-
pingów i innych przydatnych wskazówek szukajcie również na  
naszym blogu.

https://blog.eurocamp.pl/
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 � Koc lub mata na plażę

 � Akcesoria do pływania

 � Plażowe zabawki

 � Saszetki z suwakiem, w których schowacie sprzęt 
elektroniczny i dokumenty

 � Ładowarki oraz powerbank

 � Książka, magazyn lub czytnik ebooków

 � Spirale lub świeczki odstraszające komary

 � Apteczka

 � Luźne i lekkie ubrania, najlepiej z naturalnych  
materiałów 

 � Cieplejsze okrycie wierzchnie

 � Okrycie przeciwdeszczowe

 � Stroje kąpielowe

 � Kapelusze lub czapki z daszkiem

 � Wygodne i przewiewne buty do zwiedzania

 � Buty sportowe

 � Klapki

 � Okulary przeciwsłoneczne

 � Kremy z filtrem, najlepiej o faktorze 50 

 � Kosmetyki w opakowaniach podróżnych

 � Pościel i ręczniki (jeśli nie zarezerwowaliście  
ich wcześniej za naszym pośrednictwem)

 � Torba plażowa

Pakowanie walizki na wakacje potrafi spędzić sen  
z powiek. Aby Wam to ułatwić, przygotowaliśmy  
„checklisty”, dzięki którym sprawdzicie, czy na pew-
no zabraliście wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy:

Co zabrać na camping 
czyli campingowa „CHECkLISTA”

http://www.eurocamp.pl
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 Co spakować do apteczki:

 � Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

 � Środek odkażający np. Octenisept

 � Leki na biegunkę i ból brzucha

 � Lek zapobiegający odwodnieniu

 � Leki na ból gardła

 � Jałowe opatrunki

 � Bandaż elastyczny i bawełniany

 � Plastry różnych wielkości

 � Środek dezynfekujący

 � Preparat na opuchliznę

 � Preparat na oparzenia słoneczne

 � Lek na chorobę lokomocyjną

 � Preparat na komary i inne owady

 � Preparat łagodzący ukąszenia owadów

 � Lek przeciwhistaminowy

 � Pęseta 

 � Termometr

 � Małe nożyczki

Jeżeli macie wystarczająco miejsca, możecie zabrać ze sobą 
również środki czystości do używania w mobile home’ie oraz 
worki na śmierci, papier toaletowy i ręczniki papierowe. Nie jest 
to jednak koniecznie, bo bez problemu kupicie je w supermarke-
cie na campingu. 
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 ● Wykupienie ubezpieczenia pozwala cieszyć się komfor-
tem psychicznym i beztroskim urlopem, a w razie potrzeby 
zapewnia nam niezbędną pomoc w sytuacjach kryzysowych. 
Wiele osób bagatelizuje istotność posiadania ubezpieczenia 
turystycznego, uważając że karta EKUZ na wyjazd zagranicz-
ny w zupełności wystarczy. 

 ● Dokonując rezerwacji w naszym biurze jesteście objęci 
ubezpieczeniem podróżnym ERGO Ubezpieczenia Podróży 
w wariancie Pakiet Basic. Polisa obejmuje cały okres pobytu 
z Eurocampem za granicą (maksymalnie do 26 dni). Zakres 
ubezpieczenia opisany jest w tabelce na naszej stronie inter-
netowej.

 ● Istnieje także możliwość wykupienia rozszerzonych op-
cji, takich jak Pakiet Help oraz Pakiet Help Plus. W przypadku 
wykupienia jednego z nich, klient objęty jest między inny-
mi ochroną ubezpieczeniową w sytuacji szkód zaistniałych 
w skutek pandemii (w tym choroby Covid-19). Powyższe pa-
kiety można wykupić na stronie Camping Plus. 

 ● Zachęcamy także, by wziąć pod uwagę ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji i przerwania podróży. Jest ono przydatne 
jeżeli w wyniku choroby (w to wlicza się również zachorowa-
nie na Covid-19) lub nieszczęśliwego wypadku nie będziecie 
mogli udać się w podróż – ubezpieczyciel zwróci Wam do 80% 
poniesionych kosztów (wykluczając koszt opłaty rezerwacyj-
nej). Jeżeli natomiast z powodu nieszczęśliwych zdarzeń bę-
dziecie zmuszeni wrócić do kraju wcześniej – ubezpieczyciel 
pokryje koszty transportu powrotnego i niewykorzystanych, 
a opłaconych świadczeń w podróży. 

 ● Zdarzenia objęte ubezpieczeniem zostały wyszczególnio-
ne na stronie internetowej. Wysokość ubezpieczenia od kosz-
tów rezygnacji i przerwania podróży stanowi 5% ceny, która 
widnieje na Waszym rachunku. Należy pamiętać o opłaceniu 
powyższego wariantu nie później niż w dniu wniesienia opłaty 
końcowej za pobyt.

Ubezpieczenie

http://www.eurocamp.pl
https://www.eurocamp.pl/podroz-i-dodatki/ubezpieczenie
https://www.eurocamp.pl/podroz-i-dodatki/ubezpieczenie
https://campingplus.pl
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Jak przygotować się do wyjazdu na camping?  
Oto kilka praktycznych rad:

1.  Odpowiednio wcześniej skontrolujcie ogólny stan techniczny 
pojazdu zanim wyruszycie w podróż i upewnijcie się, że ma-
cie ważny przegląd i opłacone OC.

2.  Sprawdźcie ważność waszego dowodu osobistego czy pasz-
portu, a w obecnych czasach także obostrzenia związane 
z pandemią Covid-19, panujące w danym kraju.

3.  Zaplanujcie dokładnie trasę i określcie najlepszą porę wyjazdu.

4.  Jeżeli zależy Wam na czasie i komforcie jazdy, pamiętajcie 
o winietach – możecie kupić je na stacjach benzynowych 
przy przejściach granicznych lub przez Internet (taki system 
płatności za autostrady możliwy jest m.in. w Austrii, czy na 
Słowacji). 

5.  Zastanówcie się nad wykupieniem dodatkowego ubezpie-
czenia z Auto Assistance, dzięki któremu w razie niedyspo-
zycji auta (w zależności od wybranego pakietu) zostaniecie 
chociażby odholowani bez ponoszenia dodatkowych kosz-
tów lub zapewniony zostanie Wam samochód zastępczy. 

6.  Pamiętajcie o zwracaniu uwagi na ograniczenia prędkości na 
autostradach i drogach ekspresowych (w każdym kraju się 
one różnią).

7.  Podróżując samochodem po Unii Europejskiej należy posia-
dać wyposażenie, które reguluje prawo państwa, w którym 

Przygotowanie do podróży  
i ważne informacje drogowe

pojazd został zarejestrowany. W Polsce obowiązkowa jest 
gaśnica  i trójkąt ostrzegawczy, natomiast w innych krajach 
jest to np. kamizelka odblaskowa czy apteczka. Warto wziąć 
pod uwagę fakt, że lokalni policjanci nie zawsze są zaznajo-
mieni z przepisami obowiązującymi w Polsce i może się zda-
rzyć, że będą chcieli wypisać Wam mandat za brak takiego 
wyposażenia. Zastanówcie się, jakie wyposażenie może być 
Wam niezbędne.

8.  W niektórych krajach przedmioty takie jak kamery samocho-
dowe (np. Austria) czy CB-radia (np. Niemcy) są zabronione, 
a korzystanie z nich (i czasem samo ich posiadanie!) może 
zostać ukarane mandatem.

9.  Planując podróż warto sprawdzić w Internecie ceny paliwa 
za granicą. Opłacalnym rozwiązaniem na trasie może okazać 
się „nadrzucenie” kilku kilometrów, by zatankować z dala od 
głównej drogi, co pozwala zaoszczędzić nawet do kilkudzie-
sięciu eurocentów na litrze.

10.  Warto zwrócić uwagę na nazewnictwo w danym kraju –  
przy kładowo w Hiszpanii słowo gasolina oznacza benzynę, 
a gasóleo – diesla. Słowa są dość podobne, co może prowa-
dzić do pomyłek, a co za tym idzie uszkodzenia samochodu. 
Z kolei nasze LPG to w niektórych miejscach AutoGas (np. 
w Niemczech czy Austrii), a we Włoszech to GPL. 

11.  Przed samym wyjazdem: spakujcie dowód rejestracyjny 
i pra wo jazdy (w natłoku spraw do załatwienia przed podróżą, 
tak oczywista rzecz może umknąć).

Każdy  środek transportu ma swoje wady i zalety. Lecąc samo-
lotem oczywiście dotrzecie do miejsca docelowego znacznie 
szybciej, co zaoszczędza Wam wielu pytań typu: „Daleko jesz-
cze?” zadawanych przez maluchy. Jeżeli tylko nie boicie się la-
tać, to samolot stanie się dla Was miejscem relaksu, bez przej-
mowania się tankowaniem, kupnem winiet, ustaleniami trasy 
itp. Bilety lotnicze można często znaleźć w okazyjnych cenach, 
co znacznie wpływa na budżet wakacyjny. Wadą latania, oprócz 
względów ekologicznych, jest z kolei ograniczony objętościowo 
i wagowo bagaż, co sprawia, że nie zawsze istnieje możliwość 
zabrania ze sobą niektórych przedmiotów, produktów czy prze-
wiezienia zwierzęcia domowego. 

Jazda samochodem może być dużo bardziej wyczerpująca i wy-
maga ogromnego skupienia. Zaletą jest jednak możliwość zatrzy-
mania się na trasie nie tylko by odpocząć, ale także by zwiedzić 
przejazdem interesujące nas miasta. To też okazja do podziwia-
nia zmieniającego się za oknem krajobrazu. Do auta możecie za-
brać wszystko, na co pozwala pojemność Waszego bagażnika. 
Powszechnie wiadomo, że podróżując z małymi dziećmi trzeba 
przemyśleć i spakować rzeczy na każdą możliwą ewentualność, 
dlatego wiele rodzin wybiera opcję dojazdu samochodem. Po-
nadto, będąc już na campingu samochód daje większą niezależ-
ność i ułatwia poznawanie pobliskich miejscowości. 
W naszej ofercie znajdziecie campingi w miejscach, gdzie su-
gerowane jest posiadanie samochodu, ale także i takie, na które 
z lotniska dostaniecie się bez problemu transportem publicznym.

Samolot czy samochód
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Informacje praktyczne

Psy możecie zabrać do namiotów (wykluczając namioty Safari) 
i mobile home’ów typu Classic, Classic XL oraz Comfort i Com-
fort Vista. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie campingi 
akceptują zwierzęta. Na naszej stronie internetowej, przy opisie 
konkretnego campingu, w zakładce „Ważne informacje”, znaj-
dziecie adnotację określającą czy psy są dozwolone w ośrodku 
i w których zakwaterowaniach. Jeżeli macie wątpliwości nasze 
biuro służy pomocą w wyborze odpowiedniego campingu i typu 
zakwaterowania. 

Opłata za psa wynosi 20 zł za noc i zostaje doliczana do Wasze-
go rachunku, z wyjątkami kilku campingów, na których opłata 
pobierana jest na miejscu. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ. 
Aby dopisać Waszego pupila do rezerwacji prosimy o kontakt 
z naszym biurem, gdyż nie jest to możliwe przy dokonywaniu re-
zerwacji przez Internet.

* Należy mieć na uwadze, że właściciele campingów zastrzega-
ją sobie prawo do odmowy wpuszczenia na camping psa, który 
uznawany jest za rasę niebezpieczną.

Co zabrać i o co zadbać?

Przed wyjazdem za granicę należy upewnić się, że Wasz pies od-
był wszystkie niezbędne szczepienia, a także wyrobić mu pasz-
port, tak by legalnie przekroczyć z nim granicę i przebywać na 
terytorium UE.

wakacje  
z psem

Dobrze wiemy, że pies to nie tylko przyjaciel czło-
wieka, ale dla wielu także pełnoprawny członek 
rodziny. Dlatego też nie wyobrażamy sobie wa-
kacji z Eurocampem bez naszych czworonożnych 
towarzyszy! 

Pamiętajcie, że pies na terenie campingu musi poruszać się na 
smyczy. Warto założyć mu także obrożę z adresówką albo przy-
czepić numer domku, w którym przebywacie w razie gdyby zwie-
rzę zerwało się ze smyczy. Pamiętajcie o zabraniu misek do wody 
i karmy, ulubionego posłania Waszego pupila i woreczków na psie 
nieczystości.

Psie figle, czyli atrakcje dla Waszych  
czworonogów

Wasze zwierzę z pewnością odkryje dla siebie psi raj na waka-
cjach z Eurocampem i będzie się tu świetnie bawić! Zielone oko-
lice campingów, jeziora, lasy, plaże – to miejsca, które stwarzają 
idealne warunki do zabawy z psem na świeżym powietrzu. Apor-
towanie wśród takich krajobrazów to dla psiaka czysta przyjem-
ność! W okolicach campingów nad morzem często można zna-
leźć plaże przeznaczone dla psów. Na niektórych campingach 
stworzona została specjalna infrastruktura dla czworonogów 
oraz miejsca np. w okolicy basenów ze specjalnie wydzieloną 
strefą dla osób z psami.

http://www.eurocamp.pl
https://www.eurocamp.pl/rodzaje-wakacji/wakacje-dla/podrozujacych-z-psem
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Składniki:
• 500 g spaghetti
• 7 ząbków czosnku
• Pęczek natki pietruszki
• 100 ml oliwy z oliwek

• 100 g Parmezanu  
 lub sera Pecorino
• Sól/Pieprz

Co gotować  
na campingu?
Oto kilka naszych  
sprawdzonych przepisów:

   Spaghetti aglio e olio

Makaron ugotujcie zgodnie z przepisem na opakowaniu, a czos-
nek obierzcie z łupin i pokrójcie na cieniutkie plasterki (nie prze-
ciskajcie przez praskę ani nie ścierajcie na tarce). Posiekajcie 
drobno natkę pietruszki. Następnie na patelnię wlejcie oliwę oraz 
dodajcie pokrojony czosnek. Czosnek powinien się zeszklić, nie 
należy go smażyć. Odcedzony makaron wraz z posiekaną natką 
pietruszki i tartym parmezanem dodajcie na patelnię do czosn-
ku oraz wlejcie pół szklanki wody, w której gotował się makaron. 
Wszystkie składniki razem wymieszajcie. Można przyprawić solą 
i pieprzem według uznania.

Składniki:
• Bagietka lub chleb
• Oliwa z oliwek lub świeże  
 pesto
• Pomidory

• Czosnek
• Sól, pieprz
• Mozzarella, ricotta
• Zioła

  Bruschetta

Bagietkę pokrójcie na kawałki, połóżcie na ruszt lub patelnię i zru  - 
mieńcie z jednej strony, po czym natrzyjcie przeciętym na pół 
ząbkiem czosnku i skropcie oliwą (możecie posmarować kromkę 
świeżym pesto).
Przygotujcie dodatki: pomidory pokrójcie na małe kawałki, 
mozzarellę na cienkie, małe plasterki. Jeżeli lubcie możecie do-
dać także pokrojoną w piórka cebulę (najlepiej wcześniej pod-
smażyć ją na patelni). Dodatki połóżcie na podpieczonej stronie 
kromki. Jeszcze tylko szczypta soli, pieprzu, albo opcjonalnie 
suszonej lub świeżej bazylii. Na koniec ułóżcie jeszcze raz bru-
schettę na grillu niepodpieczoną stroną do czasu jej zarumie-
nienia. Smacznego!

Przygotowanie bruschetty to świetny sposób na wykorzystanie 
lekko już twardego chleba. Zachęcamy do eksperymentowania  
z różnymi dodatkami! W ciepłe dni świetnie sprawdzają się lekkie 
sałatki warzywne, jak np. grecka czy soczyste sałatki z owocami, 
np. sałatka z arbuzem i fetą z dodatkami świeżych ziół czy sałat-
ka z pomarańczą i granatem.

  Grillowany camembert

Składniki:
• Ser camembert
• 1 łyżka oliwy z oliwek
• Sól i pieprz oraz inne dowolne przyprawy

Oliwę z oliwek wymieszajcie z solą, pieprzem. Jeżeli macie moż-
liwość to użyjcie jeszcze innych przypraw, polecamy słodką pa-
prykę, szczyptę (lub więcej, jeżeli lubicie) ostrej papryki, zioła 
(świetnie sprawdzi się tutaj tymianek). Ser dokładnie obtoczcie w 
marynacie i zostawcie na chwilę (najlepiej na około pół godziny).
Ser można grillować na specjalnych tackach lub zawinąć w fo-
lię aluminiową i położyć bezpośrednio na ruszt. Alternatywnie 
możecie przygotować ser na patelni. Grillujcie przez około 5-10 
minut z każdej strony. I gotowe!
Inne sery, które można ugrillować: halloumi, feta. 



Ceny i dostępność miejsc sprawdź na www.eurocamp.pl 83

   Grillowane banany z czekoladą

   Spaghetti cacio e pepe

Składniki:
• 400 g makaronu spaghetti 
• 200 g sera pecorino romano 
• 2 łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu
• Sól 

Makaron ugotujcie al dente w osolonej wodzie. Po ugotowaniu 
zostawcie ¾ szklanki wody z gotowania makaronu. W między-
czasie zmielcie lub rozdrobnijcie ziarna pieprzu. Jeżeli macie ser 
w kawałku, zetrzyjcie go na tarce o drobnych oczkach i przełóż-
cie do miski. Na suchej patelni lekko podprażcie pieprz. Do pie-
przu dodajcie 4 łyżki wody z makaronu i chwilę podgotujcie. Na 
patelnię wrzućcie makaron i odstawcie z ognia. Do miski z serem 
dodajcie pozostałą wodę i wymieszajcie intensywnie do mo-
mentu rozpuszczenia się sera. Powstałą pastę z sera dodajcie do 
makaronu z pieprzem i  jeszcze raz wymieszajcie do połączenia 
składników. Sos powinien być kremowy, a makaron w całości nim 
oblepiony. I gotowe! Po przełożeniu na talerze makaron można 
posypać jeszcze odrobiną sera oraz pieprzu.
Wskazówka: ser pecorino romano można zmieszać pół na pół  
z parmezanem lub serem grana padano.  

Sałatka z grillowanym kurczakiem  
i grillowaną gruszką

Składniki na sałatkę:
• Mieszanka sałat
• 1 gruszka
• 1 filet z kurczaka
• 1 garść orzechów włoskich
• 50 g sera pleśniowego typu Lazur
• 1 mała cebula (najlepiej czerwona)
• Szczypta soli i pieprzu
• Garść grzanek z chleba

Składniki na sos:
• 5 łyżek oliwy
• 1 łyżka miodu
• 1 łyżka soku z cytryny
• 1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę
• Szczypta soli i pieprzu

Pokrojony w paski filet z kurczaka posmarujcie oliwą i przy-
prawcie solą i pieprzem. Gruszkę pokrójcie w „łódki”. Następnie 
usmażcie na grillu lub patelni grillowej kurczaka i kawałki gruszki. 
Ułóżcie na talerzu sałatę i polejcie ją częścią sosu. Na niej ułóź-
cie kurczaka, gruszkę, orzechy, kawałki sera i grzanki. Wszystko 
polejcie resztą sosu. Sałatka smakuje najlepiej na tarasie mobile 
home’u podana w towarzystiwe białego wina. Smacznego!

Banany natnijcie wzdłuż lub przekrójcie całkowicie na pół, pozo-
stawiając je w skórce. Kostki czekolady włóżcie do nacięcia albo 
umieśćcie jej kawałki w połówkach banana. Następnie, skórką do 
dołu, połóżcie je na ruszcie. Banany należy piec około 10-20 mi-
nut, co jakiś czas doglądając. Owoce będą gotowe kiedy skórka 
stanie się czarna, miąższ miękki, a czekolada rozpuści się. Po ich 
upieczeniu, ściągnijcie je delikatnie z grilla bezpośrednio na ta-
lerz przy pomocy szpatułki.

Podanie: Upieczone banany z czekoladą najlepiej podawać z gał-
ką lodów waniliowych. Jeżeli macie pod ręką kwaśne owoce to 
możecie udekorować nimi swój deser – świetnie przełamią słodki 
smak pozostałych składników, a talerz będzie wyglądał niezwy-
kle kolorowo. A teraz rozsiądźcie się na tarasie i cieszcie chwilą 
słodkiej przyjemności! 

Składniki:
• Banany
• Czekolada gorzka lub   
 mleczna

Opcjonalnie:
• Lody waniliowe
• Kwaśne owoce (np. maliny,  
 porzeczki, kiwi lub inne,  
 które lubicie)

http://www.eurocamp.pl
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RZYM – dawna stolica Imperium Rzymskiego, miejsce, w którym 
historia starożytna łączy się z nowoczesnością. Słynne zabytki 
– Koloseum, Schody Hiszpańskie czy Fontanna di Trevi zachwy-
cają za każdym razem. 
Najbliższy camping: Village Fabulous

Kultura, sztuka, kuchnia, 
atmosfera i styl życia – jak 
tu nie kochać Włoch? Jeżeli 
nie wiecie, gdzie wybrać się 
na wakacje w słonecznej 
Italii, przedstawiamy kilka 
inspiracji:

ToP 5 
WŁOCHy

WENECJA – jedyne w swoim rodzaju miasto na wodzie, jedno 
z najbardziej romantycznych miejsc na świecie. Dostojne gon-
dole, bogato zdobione maski, pełne magii wąskie uliczki – Wene-
cję każdy powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu.
Najbliższy camping: Marina di Venezia

FLORENCJA – kolebka renesansu, miasto przepełnione kul-
turą i sztuką, nazywane muzeum pod gołym niebem. Planując 
wycieczkę do Florencji na swoją listę „do zobaczenia” wpiszcie 
katedrę Santa Maria del Fiore, Pałac Vecchio i galerię Uffizi. Wy-
jazd w ten region Włoch nie byłby pełen bez wycieczki za miasto, 
gdzie przywitają Was malownicze toskańskie wzgórza i liczne 
winnice. 
Najbliższy camping: Norcenni Girasole Village

JEZIORO GARDA – okolice Jeziora Garda co roku rozkochu-
ją w sobie kolejne rzesze odwiedzających. Zapierające dech 
w piersiach widoki gór tonących w ciemnoniebieskiej toni i wy-
jątkowe klimatyczne miasteczka przemieniają to miejsce w baś-
niową krainę. 
Campingi nad Jeziorem Garda: Bella Italia, Eden, Altomincio 
Family Park

WYBRZEŻE AMALFI – wielu, z pewnością w głosie, nazywa je 
najpiękniejszym wybrzeżem w Europie. Znajdziecie tu majesta-
tyczne klify porośnięte śródziemnomorską roślinnością i paste-
lowe domy wybudowane na zboczach gór. A to wszystko może-
cie podziwiać, odpoczywając na pięknych plażach. 
Najbliższy camping: Baia Domizia

Wenecja

Florencja

Rzym

Jezioro Garda

Baia Domizia 
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POREč – to miasto o bogatej historii, łączące wpływy rzymskie, 
bizantyjskie i weneckie. Z czasów Imperium Rzymskiego zacho-
wał się zarówno układ ulic, jak i fragmenty zabudowy. Jedno jest 
pewne – miasto ma swój niepowtarzalny urok! Najważniejszym 
zabytkiem jest tu Bazylika Eufrazjusza, wpisana na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO.
Najbliższy camping: Lanterna Camping Resort

ToP 5 
chorwacja
Chorwacja to zdecydo-
wanie Wasz ulubiony 
kierunek. Piękne plaże, 
urocze miasteczka, do-
bre jedzenie i wyjątkowa 
atmosfera, która sprawia, 
że wakacje tutaj pamięta 
się na długo. Sprawdźcie, 
jakie punkty  wpisać na 
swoją listę miejsc wartych 
odwiedzenia. 

ROVINJ – historię miasta częściowo ukształtowała Republi-
ka Wenecka, stąd wiele włoskich wpływów w architekturze czy 
kuchni. To portowe miasteczko zaczaruje Was swoimi kolorami, 
widokami na krystalicznie czystą wodę i piękną starówką. Ko-
niecznie spróbujcie istryjskich przysmaków, takich jak popularne 
tu trufle!
Najbliższy camping: Lanterna Camping Resort

PULA – miasto to cieszy się prawdopodobnie największą po-
pularnością na Istrii. Zupełnie nas to nie dziwi, gdyż Pula łączy 
w sobie dwa światy – atmosferę niewielkiego portowego mia-
steczka i pełnej starożytnych zabytków galerii pod gołym nie-
bem. Zobaczycie tu rzymski amfiteatr z I w.n.e. czy imponujący 
łuk triumfalny.
Najbliższy camping: Brioni Sunny

ZADAR – na pewno słyszeliście już stwierdzenie Alfreda Hitch-
cocka, że to właśnie w Zadarze podziwiać można najpiękniejszy 
zachód słońca. Oprócz wielu zabytków tego ufortyfikowanego 
portowego miasta, znajdziecie tu także niezwykłe instalacje: 
morskie organy, które pozwolą Wam usłyszeć dźwięki natury za-
mienione w osobliwe melodie czy “pozdrowienie słońca” – złożo-
ną z płyt solarnych imitację układu słonecznego. Przespaceruj-
cie się piękną starówką, a na każdym kroku znajdziecie ciekawe 
atrakcje.
Najbliższy camping: Zaton Holiday Resort

WYSPA PAG – to miejsce, którego surowy, wręcz księżycowy 
krajobraz zapadnie Wam w pamięć na długo. Znajdziecie tu jed-
ne z piękniejszych plaż w Chorwacji. Wyspa ze względu na swój 
klimat słynie z produkcji dobrej jakości soli, a także tradycyjnego 
sera z mleka owczego (paški sir). Znamienna dla wyspy jest tak-
że sztuka koronkarstwa – te niewielkie arcydzieła wpisane są na 
listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
Najbliższy camping: Village Simuni

Poreč

Rovinj

Pula

Wyspa Pag

Zadar
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Mont Saint-Michel – to wyspa-wzgórze z wybudowanymi na 
niej średniowiecznymi fortyfikacjami, zwieńczona sanktuarium 
z majestatyczną iglicą. Wyspa otoczona jest ruchomymi piaska-
mi, a podczas przypływu łączy ją ze stałym lądem jedynie wąska 
grobla. 
Najbliższy camping: La Vallée

Kraj niezwykle różnorodny 
– od ośnieżonych szczytów 
Alp po słoneczne plaże  
Lazurowego Wybrzeża.  
Jest tu tak wiele do odkry-
cia! Poznajcie faworytów 
uwielbianych przez nas  
i naszych Klientów: 

ToP 5 
francja

Langwedocja-Roussillon

Mont St-Michel

Korsyka

Paryż

La Baume

Miasteczka w Langwedocji-Roussillon – to przede wszyst-
kim piękna architektura i malownicze widoki, inspirujące poko-
lenia malarzy. Jednak sercem miast takich jak Pezenas i Collio-
ure są gwarne uliczne targi, przepełnione lokalnymi produktami  
i atmosferą życia prawdziwej, pozbawionej tłumów turystów 
Francji.  
Najbliższy camping: La Sirène

Korsyka – wyspa na Morzu Śródziemnym, administracyjnie 
należąca do Francji. Góry, klify, bujna endemiczna roślinność 
i rajskie plaże sprawiają, że będąc tu przenosimy się do innego 
świata, z dala od miejskiego zgiełku.
Camping na Korsyce: Marina d’Erba Rossa

Paryż – miasto absolutnie fascynujące, o wielu obliczach. Każ-
dy chociaż raz powinien spróbować croissanta pod wieżą Eiffla, 
przespacerować się brzegiem Sekwany, napić się aromatycznej 
kawy (lub wina) w kawiarni na Montmartre. 
Najbliższy camping: La Croix du Vieux Pont

Lazurowe Wybrzeże – tutaj poczujecie niepowtarzalny waka-
cyjny klimat. Riwiera Francuska to nie tylko eleganckie wille i luk-
susowe kurorty, ale także urokliwe średniowieczne miasteczka jak 
Èze oraz cudowne krajobrazy stworzone wyłącznie ręką natury. 
Camping na Lazurowym Wybrzeżu: La Baume
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BILBAO – stolica Kraju Basków, położona między zielonymi 
wzgórzami, stanowi syntezę tradycji i awangardy. Znajdziecie 
tu Muzeum Guggenheima, perłę nowoczesnej architektury, któ-
re rozsławiło Bilbao na całym świecie. Koniecznie wybierzcie się 
w okolicy na górzystą wyspę San Juan de Gaztelugatxe z niewiel-
ką kapliczką na szczycie i niezwykłymi widokami na zatokę.
Najbliższy camping: Playa Joyel

ToP 5 
hiszpania
Hiszpania to tętniące  
życiem miasta i niezwykłe  
naturalne krajobrazy.  
Turyści uwielbiają tutejsze 
złociste plaże, ciekawe  
tradycje i śródziemnomor-
ską kuchnię. Wybierzcie się  
z Eurocampem na hiszpańską 
przygodę. Vamos!

Montserrat

Barcelona

Bilbao

Saragossa

BARCELONA – stolica Katalonii, pełna architektonicznych 
niezwykłości Antoniego Gaudiego. To nie tylko Sagrada Familia 
i Park Güell albo mekka wszystkich fanów piłki nożnej – stadion 
Camp Nou. To przede wszystkim niezwykła atmosfera miasta, 
regionalna kuchnia i liczne instytucje kultury i sztuki.
Najbliższy camping: Vilanova Park

MONTSERRAT – zaledwie godzinę drogi od Barcelony, wyso-
ko w górach Montserrat znajduje się opactwo benedyktynów 
z figurą Czarnej Madonny. Warto się tu wybrać dla zapierających 
dech w piersiach widoków. Do Montserrat dotrzecie kolejką lino-
wą lub zębatą, co w połączeniu z niezwykłymi krajobrazami jest 
atrakcją samą w sobie. W kompleksie przyklasztornym znajduje 
się muzeum z pracami wybitnych hiszpańskich artystów, m.in. 
Picassa i Dalego.
Najbliższy camping: El Garrofer

SARAGOSSA – Waszą uwagę zwróci z pewnością spektakular-
nych rozmiarów bazylika w stylu barokowym Nuestra Señora del 
Pilar. Na ulicach miasta przeplatają się style: renesansowy i ba-
rokowy, znajdziecie tu także zabudowę mauretańską (koniecznie 
zobaczcie przepiękny pałac muzułmański Aljaferia) i pozostało-
ści antycznych ruin kolonii rzymskiej. Wieczorem przejdźcie się 
na spacer do wypełnionej restauracjami dzielnicy Tubo.
Najbliższy camping: Playa Bara

TARRAGONA – to miasto położone na Costa Dorada, noszące 
wpływy Imperium Rzymskiego. Zobaczycie tu ruiny rzymskie-
go amfiteatru czy katedrę Santa Tecla z pięknym dziedzińcem, 
a także kilka rajskich plaż, wiele niezwykłych widoków na Morze 
Śródziemne i jeszcze więcej fantastycznej sztuki ulicznej. Tar-
ragona słynie z nietypowych zawodów budowania wież z ludzi 
zwanych castells. 
Najbliższy camping: Sanguli 

Sanguli

http://www.eurocamp.pl
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Podróż potrafi znużyć nawet najbardziej wytrwałych po-
dróżników – zwłaszcza tych najmłodszych. Postanowiliśmy 
podsunąć Wam kilka pomysłów na zabawy w samochodzie, 
by dzieciom czas płynął szybciej, a dorośli mogli cieszyć się 
odrobiną odpoczynku czy chwilą błogiej ciszy.

 ● Słuchanie ulubionych piosenek i wspólne śpiewanie. Na 
naszym profilu w serwisie Spotify znajdziecie playlistę: „Ma-
moo, daleko jeszcze?” z piosenkami dla dzieci z popularnych 
filmów i seriali animowanych. 

 ●  Powiedz, co widzisz  – prosta zabawa, która może przykuć 
uwagę dziecka. Można ją wielokrotnie modyfikować  – po-

wiedz, co widzisz na literę „A” itd. lub dodać do tego liczenie 
– na przykład: powiedz ile widzisz czerwonych samochodów.

 ●  Czas na opowieść! – opowiedzcie maluchom, co znajdu-
je się na miejscu, do którego jedziecie i jakie najfajniejsze 
atrakcje czekają tam na dzieci lub powspominajcie Wasze 
wakacje, gdy byliście mali. 

 ●  Dzieci uwielbiają rysować! W podróży zamiast trady-
cyjnych kredek i kartek papieru lub kolorowanek świetnie 
sprawdzą się tablice ze znikopisem. Nie jest to drogi gadżet   
— kupicie go już za kilkanaście złotych. 

 ●  Warto przed podrożą zakupić interaktywne książeczki 
o  mieszkańcach, tradycjach kraju do którego jedziecie. 
Dla dzieci będzie to zabawa i edukacja w jednym, a dla rodzi-
ców chwila spokoju podczas podróży.

zabawy z dziećmi 
podczas podróży

 ●  Gry planszowe to świetny sposób na zorganizowanie czasu 
starszym dzieciom zarówno w podróży, jak i podczas poby-
tu na campingu. Całą rodziną możecie spróbować odrobiny 
rywalizacji na tarasie Waszego mobile home’u. Wiele popu-
larnych gier posiada wersje kieszonkowe, które nie zabiorą 
dużo miejsca w podróżnej walizce. Świetnie sprawdzi się 
również klasyczna i ponadczasowa talia kart. 

 ●  Państwa-miasta, statki – to gry które znamy z dzieciń-
stwa. Pora przedstawić je kolejnym pokoleniom!

http://open.spotify.com
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Pomysły na  
zabawy na 
campingu
Jeżeli choć raz byliście na którymś z naszych campingów to na 
pewno wiecie, że obfitują one w liczne atrakcje dla dzieci, w każ-
dym wieku. Udogodnienia dla najmłodszych są często podsta-
wowym kryterium przy wyborze urlopowej lokalizacji. Maluchy 
będą świetnie się bawić w brodzikach, na placach zabaw, w klu-
bach z zajęciami, a starsze dzieci z kolei poszaleją na wysokich 
zjeżdżalniach, dyskotekach, imprezach w pianie czy animacjach. 
Na niektórych campingach dodatkową atrakcją będzie także ty-
rolka (na Altomincio Family Park czy Park Albatros), trampoliny 
czy ścianka wspinaczkowa (na Norcenni Girasole Club czy Airo-
tel Pyrénées). Większość campingów oferuje także możliwość 
uprawiania sportów na odpowiednio do tego przystosowanych 
boiskach, np. do piłki nożnej, siatkówki czy kortach tenisowych. 
Często na terenie ośrodka można również wypożyczyć rowery, 
by wybrać się całą rodziną na wycieczkę po okolicy. Wasze dzieci 
będą zachwycone jeżeli dodatkowo zorganizujecie im piknik – 
w końcu przekąski na świeżym powietrzu zawsze smakują lepiej.

Jeżeli zastanawiacie się jak możecie spędzić czas 
z Waszymi pociechami przy domku/namiocie,  
proponujemy:
>  grę w badmintona
>  grę w kolory – rzucacie do siebie piłką, wypowiadając nazwy 

kolorów,  wcześniej umawiając się, że nie można łapać piłki na 
kolor czarny lub biały 

>  „raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy!” 
>  Ciuciubabkę
>  kręgle – nie trzeba przywozić ze sobą plastikowych kręgli, 

wystarczy kilka butelek po wodzie mineralnej i mała piłka
>  puszczanie baniek mydlanych – idealna zabawa na świeżym 

powietrzu
>  warto także zabrać ze sobą kolorową kredę, by dziecko mo-

gło zająć się tworzeniem małych dzieł sztuki na chodnikach 
w pobliżu mobile home’u. Kreda może się także przydać do 
gry w klasy.

Czasem najprostsze rzeczy stają się dla malucha najbardziej tra-
fioną i zajmującą zabawą, np. szukanie czterolistnej koniczyny, 
liczenie samochodów i zgadywanie jaki kolor auta zaraz nad-
jedzie albo zastanawianie z czym się kojarzy konkretny kształt 
chmury na niebie.

W przypadku gdy pogoda nie dopisuje proponujemy:
>  zabawę w klubach dla dzieci – wiele campingów oferuje war-

sztaty, które mogą odbywać się pod zadaszeniem, a w niektó-
rych ośrodkach znajdują się również kryte baseny

>  zabranie ze sobą małego, przenośnego głośnika, puszczenie 
ulubionej muzyki i zachęcenie maluchów do tańca – taka ak-
tywność ruchowa jest nie tylko dobra dla zdrowia, ale także 
sprawia ogromną radość!

>  jeżeli na dworze jest chłodno i spędzacie czas w mobile 
home’ie, niezawodne okażą się karty, planszówki, zabawa 
w ciepło-zimno albo „czółko” (do której wystarczą małe sa-
moprzylepne karteczki; każdy uczestnik zapisuje na kartecz-
ce wybraną postać z bajki, filmu, historii itd. i przekazuje ją 
osobie po lewej stronie, która nakleja sobie karteczkę na czoło 
(bez podglądania!). Gra polega na odgadnięciu jaką postacią 
jesteście, zadając pytania zamknięte (np. czy jestem posta-
cią fikcyjną? Czy jestem postacią z bajki? Czy mam kopytka?). 
Warto zabrać ze sobą także przybory do rysowania (kartki, 
kredki, flamastry).

http://www.eurocamp.pl
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Holandia  •  27 kwietnia 

* koningsdag   
Holenderskie święto narodowe    – Dzień Króla, czyli huczne ob-
chody urodzin monarchy Willema Alexandra. Całe miasta i ich 
mieszkańcy przybierają wówczas barwy charakterystyczne dla 
dynastii Oranje-Nassau  – będąc w tym czasie w Amsterdamie 
załóżcie na siebie możliwie jak najwięcej pomarańczowych 
ubrań, wtopcie się w tłum świętujących Holendrów i wypijcie  
toast tradycyjnym trunkiem Oranjebitter. W czasie Koningsdag 
odbywają się przeróżne wydarzenia rozrywkowe, muzyczne 
i edukacyjne, a na ulicach rozstawione są stragany z jedzeniem 
czy tzw. „pchle targi” (jest to bowiem dzień w którym każdy 
może sprzedawać swoje rzeczy bez posiadania odpowiednich 
zezwoleń).
Jeżeli chcielibyście odwiedzić Holandię w tym okresie koniecz-
nie wybierzcie się na jeden z naszych campingów i cieszcie się 
atrakcjami, które oferują. Z campingu Duinrell do Amsterdamu  
dotrzecie samochodem w zaledwie 45 minut. Jeżeli wolicie  
ucze stniczyć w świętowaniu w nieco bardziej kameralnej atmo-
sfe rze, pojedźcie do małych urokliwych miasteczek, jak np.  
Leiden (dotrzecie tam m.in. autobusem spod campingu).

Wydarzenia, których nie można 
przegapić, będąc na wakacjach 
z Eurocampem
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Włochy  •  Wenecja  •  pierwsza niedziela września 

* Regata Storica
Każdego roku, w pierwszą niedzielę września, w Wenecji odby-
wa się ciesząca się ogromną popularnością Regata Storica, czyli 
wyścig gondoli.
W trakcie wydarzenia ma miejsce także parada na słynnym 
Wielkim Kanale – na zabytkowych łodziach płyną ludzie ubrani 
w stroje najwyższych urzędników z czasów Republiki Weneckiej. 
Parada jest rekonstrukcją królewskiego powitania Katarzyny 
Cornaro, królowej Cypru, która abdykowała na rzecz Republiki 
i przybyła do Wenecji w 1489 roku. Po paradzie następują długo 
wyczekiwane zawody wioślarskie. Zarówno parada, jak i wyścigi 
gondoli tworzą niezwykłe widowisko.

Włochy  •  Siena  •  2 lipca i 16 sierpnia 

* Palio 
Piazza del Campo w Sienie słynie z organizowanych dwa razy 
do roku (2 lipca i 16 sierpnia) wyścigów konnych nazywanych Il 
Palio, podczas których 10 dzielnic miasta, zwanych kontradami, 
konkuruje ze sobą o pallium, czyli jedwabną chorągiew, od której 
pochodzi nazwa wydarzenia. Poszczególne kontrady wyróżnia-
ją się innym kolorem i herbem (każdy z innym zwierzęciem jako 
emblemat). Historia wyścigu ma swoje źródło w XII wieku, a uro-
czystość odbywa się w ramach świąt maryjnych. Trzy okrąże-
nia na koniu wystarczą, by wyłonić zwycięzcę, a potem udać się 
na świętowanie, trwające nierzadko kilka dni. Dżokeje z każdej 
z dzielnic ubrani są w kolorowe średniowieczne stroje, a przed 
wyścigiem w poszczególnych kościołach odbywa się uroczyste 
błogosławieństwo reprezentanta kontrady oraz jego konia. Tur-
niej budzi ogromne emocje wśród Sieneńczyków, którzy czują 
silną przynależność do swojej dzielnicy, uczestnicząc tłumnie, 
nie tylko w wyścigu, ale także w hucznym świętowaniu i nabo-
żeństwach.
Nasze campingi we Włoszech znajdziecie TUTAJ.

Hiszpania  •  Tarragona  •  wrzesień 

* Santa Tecla
Festiwal odbywa się ku czci patronki miasta, świętej Tekli, zwykle 
w drugiej połowie września i trwa kilka dni. W jego trakcie odbę-
dziecie wiele niezwykłych podróży – kulinarnych i kulturalnych. 
Miasto staje się przestrzenią idealną do poznawania folkloru 
Katalonii. Odbywają się wówczas parady z tradycyjnym tańcem 
i muzyką oraz pochód ludzi przebranych za diabłów czy rzeźb 
gigantycznych smoków ziejących ogniem (correfoc), a także 
popularne zawody zwane castells. Wydarzenie otwiera zwykle 
pokaz fajerwerków. 
W podobnym czasie w Barcelonie odbywa się znany na skalę 
światową festiwal La Mercè, w którego programie znajdziecie 
zarówno castells, jak i correfoc, a także wiele innych atrakcji. Je-
żeli jesteście gotowi na hałas, ogień i ogromną dawkę hiszpań-
skich tradycji, koniecznie udajcie się do Katalonii we wrześniu!

Hiszpania   •  Barcelona  •  23 kwietnia 

* Sant Jordi
Dzień św. Jerzego, patrona Katalonii, to święto obchodzone 23 
kwietnia w całym regionie. Wydarzenie to wywodzi się z legendy 
o królestwie Montblanc, którego mieszkańcy zostali uratowani 
przez św. Jerzego przed siejącym zniszczenie smokiem. W star-
ciu z bestią przeszył mieczem jej ciało, a w miejscu w którym 
wytrysnęła smocza krew pojawiły się czerwone róże. Do tej pory 
w Montblanc widnieje tablica pamiątkowa i organizowany jest 
pełen atrakcji Setmana Medieval Festival. Święto natomiast 
nosi miano katalońskich Walentynek, a dodatkowo przypada 
na Światowy Dzień Książki. Kiedyś mężczyźni obdarowywali 
wybranki swojego serca różami, a kobiety odwdzięczały się im 
książkami. Dziś, bardzo często pary obdarowują się i jednym, 
i drugim, a barcelońskie ulice przepełnione są stoiskami z kwia-
tami i pozycjami literackimi w językach katalońskim i hiszpań-
skim. To wyjątkowy dzień celebrujący miłość i pielęgnujący kul-
turę tego regionu.
Nasze campingi w Hiszpanii znajdziecie TUTAJ.   

Niemcy  •  Monachium  •  wrzesień/październik 

* Oktoberfest
Odbywające się co roku i trwające dwa tygodnie święto piwa, 
jest jednocześnie największym na świecie festiwalem ludowym 
z niezwykłą, przeszło 200-letnią tradycją. 14 namiotów usta-
wionych na Błoniach Teresy w Monachium wypełnia się gośćmi 
tak szybko, że zanim się obejrzycie dosiądzie się do Was grupka 
nieznajomych, a po wypitym kuflu będziecie bujać się wszyscy 
w rytm uuum-pa-pa, tańcząc w czułym uścisku. To właśnie jest 
magia Oktoberfestu. Dla rodzin z dziećmi także znajdzie się tu 
wiele atrakcji, zwłaszcza licznych karuzeli czy zjeżdżalni. W ra-
mach festynu odbywa się także parada w bawarskich strojach 
czy koncert orkiestr dętych. Koniecznie sprawdźcie wcześniej 
program festiwalu i wybierzcie interesujące Was atrakcje!
Do Monachium możecie wybrać się z pięciogwiazdkowego cam-
pingu Gitzenweiler Hof w Lindau. Camping położony jest w bli-
skim sąsiedztwie urokliwego Jeziora Bodeńskiego, gdzie z kolei 
odpoczniecie od zgiełku miasta.

http://www.eurocamp.pl
https://www.eurocamp.pl/nasze-campingi/wlochy
https://www.eurocamp.pl/nasze-campingi/hiszpania
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Aplikacje mobilne  
i strony internetowe 
polecane podczas podróży

Revolut – aplikacja połączona z kartą, 
służąca do obsługi wielowalutowego kon-
ta bankowego. Transakcje wykonywane 
za granica przy pomocy karty Revolut po-
zbawione są kosztów przewalutowania. 

Spotify – długa podróż na wakacje potra-
fi znużyć. Aby sobie ją umilić posłuchaj-
cie ulubionej muzyki lub inspirujących 
podcastów. Wszystko to macie w aplikacji 
Spotify. Znajdziecie tam także nasz profil 
z tematycznymi playlistami. 

Google Maps – niezwykle przydatna 
i bardzo uniwersalna aplikacja z elektro-
nicznymi mapami. Świetna do nawigacji 
w długich trasach, jak i podczas porusza-
nia się po mieście. Aplikacja oferuje po-
branie map i korzystanie z nich bez dostę-
pu do Internetu. Znajdziecie tam również 
opinie dotyczące lokali gastronomicz-
nych, usługowych, atrakcji. 

Rome2rio.com – strona internetowa 
(dostępna także w formie aplikacji na te-
lefon), dzięki której możecie zaplanować 
podróż. Pokazuje wszelkie możliwe połą-
czenia do wybranego celu – samolotowe, 
samochodowe, kolejowe (a także promy 
itd.) wraz z cenami. 

Skyscanner.pl – internetowa porówny-
warka i wyszukiwarka lotów. Dzięki niej 
będziecie mogli znaleźć połączenie lotni-
cze w naprawdę atrakcyjnej cenie.

Google Translate, DeepL – nie musicie 
uczyć się całego słownika na pamięć. Wy-
starczy mieć w telefonie zainstalowaną 
aplikację tłumaczącą. My rekomendujemy 

te dwie. Można w nich tłumaczyć poje-
dyncze słowa, jak i całe frazy. 

Google Lense – czyli wyszukiwanie obra-
zem. Nie wiecie gdzie się znajduje miejsce 
z zapisanego przez Was zdjęcia? Ta apli-
kacja umożliwi Wam wyszukiwanie obra-
zem. Narzędzie połączone jest również 
z tłumaczem  – wystarczy zdjęcie tekstu, 
który potrzebujecie przetłumaczyć, bez 
konieczności przepisywania go.

TripAdvisor – jedna z najpopularniej-
szych stron internetowych i aplikacji dla 
podróżujących, zbierająca opinie i recen-
zje m.in. lokali gastronomicznych i atrakcji 
turystycznych. Można tam znaleźć wiele 
przydatnych wskazówek. Serwis corocz-
nie przyznaje nagrody najwyżej ocenia-
nym restauracjom, muzeom, ciekawym 
miejscom itd.

Reopen.europa.eu/pl – Oficjalna strona 
Unii Europejskiej. Znajdziecie na niej na 
bieżąco aktualizowane regulacje związa-
ne z pandemią, dotyczące podróżowania 
do danego kraju.
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1. GARDALAND

Gardaland to jeden z najpopularniejszych parków w Europie, po-
łożony w okolicy Peschiera del Garda. Podzielony został na 3 stre-
fy: Fantasy, dla najmłodszych gości; Adventure, z atrakcjami dla 
całej rodziny; i Adrenaline, idealny dla tych, którzy lubią poczuć 
dreszczyk emocji. Po spływie pontonem Jungle Rapid i czy Colo-
rado Boat nie zostanie na Was sucha nitka, a jeszcze więcej adre-
naliny dostarczą Wam kolejki Blue Tornado, Raptor i Magic Moun-
tain. Z kolei dzięki rollercoasterowi Shaman, przeniesiecie się 
do świata rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. W parku 
rozrywki znajduje się również kino z filmami 4D i kilkoma przed-
stawieniami do wyboru, a także część dla najmłodszych z liczny-
mi karuzelami i mini kolejkami.  Jeśli zapragniecie zwolnić trochę 
tempa i odpocząć przed kolejnymi przejażdżkami wybierzcie się 
na spacer po oceanarium Sea Life Aquarium. Rekiny, meduzy, 
a nawet koniki morskie – poznawanie podwodnego świata do-
starczy Waszej rodzinie wielu wspaniałych wrażeń.  

2. PARK DUINRELL

Park Duinrell to park rozrywki, którym możecie się cieszyć nie 
opuszczając campingu. Dla Gości campingu Duinrell wstęp do 
parku rozrywki jest darmowy. Co tu znajdziecie? Mrożące krew 
w żyłach rollercoastery Dragonfly i Falcon, górską kolejkę Splash, 
biegnący przez las tor rynnowy. Młodsze dzieci będą oczarowa-
ne Wonderlandem, w którym będą mogły zobaczyć postacie ze 
znanych baśni. Na terenie campingu działa również dodatkowo 
płatny aquapark Tiki Pool. Goście campingu mogą zakupić bilet 
ze zniżką. Jedną z najpopularniejszych atrakcji Tiki Pool jest Oko 
Cyklonu, Leniwa Rzeka i 80-cio metrowa zjeżdżalnia Blits & Flits.

3. DISNEYLAND

Disneyland to niezwykłe miejsce pod Paryżem, w którym Wasze 
pociechy spotkają swoich ulubionych bohaterów z bajek. Myszka 
Miki, Kaczor Donald czy pies Pluto... chyba żadnemu dziecku, nie 

nAjLEPSZE PARkI ROzRyWkI W EUroPIE

trzeba przedstawiać tych postaci. Przeniesiecie się do krainy wy-
obraźni, magicznego świata, gdzie przywitają Was smoki, księż-
niczki czy piraci. Parady, spektakularne pokazy, kolejki górskie 
i inne niezliczone atrakcje sprawią, że spędzicie tu niezapomnia-
ne chwile. W tym roku Eurodisneyland świętuje 30-lecie istnienia, 
a z tej okazji przygotowano wiele niezwykłych wydarzeń i atrakcji.  

4. PARK ASTERIXA

Park Astérixa to kolejny park rozrywki do którego koniecznie mu-
sicie wybrać się podczas pobytu na campingu La Croix du Vieux 
Pont. To miejsce przeniesie Was do świata zwariowanych Galów: 
Asterixa i Obelixa. Przeżyjecie tutaj przygodę w 6-ciu tematycz-
nych krainach, które kryją w sobie liczne atrakcje – rollercoastery, 
spływ tratwą, czy słynny wirujący Discobélix. Zadbano również 
o najmłodszych Gości – maluchy będą świetnie się bawić na ka-
ruzelach, zjeżdżalniach, podczas przejażdżek pociągami i oglą-
dając przedstawienia. 

5. PORT AVENTURA

Port Aventura to najpopularniejszy park w Hiszpanii, położony 
w okolicy Salou. Składa się z 6 krain tematycznych: Śródziemno-
morskiej, Dzikiego Zachodu, Meksyku, Chin, Polinezji i, popularnej 
zwłaszcza wśród najmłodszych – Ulicy Sezamkowej. W obrębie 
Port Aventura znajduje się również park wodny Aquatic Park, 
pola golfowe, a także coś dla fanów motoryzacji – Ferrari Land, 
poświęcona sławnej włoskiej marce. Ferrari to przede wszystkim 
szybkość, nic więc dziwnego, że główną atrakcją parku jest jedna 
z najszybszych i najwyższych kolejek górskich w Europie. Kolejka 
ta potrzebuje jedynie 5 sekund, aby osiągnąć prędkość 180 km/h, 
co pozwoli Wam poczuć się jak w bolidzie Formuły 1. W parku cze-
kają na Was również symulatory torów F1, alejka serwisowa dla 
mechaników oraz 55-cio metrowa wieża swobodnego spadania.  

Gardaland

Park AsterixaPark Duinrell

Port Aventura
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jESTEŚMy  
zAWSzE  
      tuż obok…

 ● To osoby, które dbają o to, aby podczas pobytu na campingu 
naszym Gościom niczego nie zabrakło i swój udany pobyt za-
pamiętali na długo.

 ● Rezydenci przygotowują zakwaterowanie, które odpowiednio 
posprzątane i wyposażone czeka na przyjazd Gości.

 ●  To właśnie rezydenci powitają Was po przyjeździe na camping 
oraz wręczą klucz do zakwaterowania  i  mapę ośrodka.

 ●  Gdy Goście mają ochotę na zwiedzanie okolicy, jednak nie wie-
dzą, od czego zacząć, to właśnie do kurierów mogą zwrócić się 
po informacje na temat lokalnych atrakcji, ciekawych aktyw-
ności w pobliżu, a także po wskazówki dotyczące np. dojazdu 
do wybranych miejsc.

 ●  To nasi przedstawiciele na campingu stanowią pierwszą linię 
kontaktu w przypadku nagłych sytuacji podczas Waszego po-
bytu. Mają przy sobie telefon alarmowy, aby móc być dostęp-
nym dla Gości w godzinach wieczornych.

 ●  Nasi przedstawiciele na campingach to osoby różnej narodo-
wości, w pracy posługujące się przede wszystkim językiem 
angielskim. Jednak wychodząc naprzeciw potrzebom rosną-
cej liczbie naszych polskich Klientów, już od sezonu 2023 na 
campingach pojawi się coraz więcej polskojęzycznych pra-
cowników. 

Troska o to, by Wasze wakacje były doskonałe w każ-
dym calu nie kończy się w momencie dokonania przez 
Was rezerwacji w naszym biurze. Na campingach 
będą czekać na Was rezydenci czuwający nad tym, 
by Wasze wakacje upłynęły pod znakiem beztroski 
i prawdziwego relaksu. Jesteśmy zawsze tuż obok, 
kiedy tylko nas potrzebujecie!

kim są rezydenci  
(kurierzy) na campingu?
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Jeżeli:
 �  Masz ukończone 18 lat

 � Jesteś dyspozycyjna/y w okresie od marca  
do października 2023 roku na minimum 3 miesiące

 � Znasz język angielski w stopniu komunikatywnym  
(znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem)

 �  Masz doświadczenie w korzystaniu z pakietu Office,  
Outlooka, Google Drive’a

 �  Masz doświadczenie w pracy w zespole i pod presją  
czasu

Oferujemy:
 � Zakwaterowanie w pełni wyposażonym namiocie  

lub mobile home’ie

 � Pracę w międzynarodowym zespole

 � Szkolenie w języku angielskim na campingu

 � Pokrycie kosztów transportu do miejsca pracy 

 � Atrakcyjne wynagrodzenie (jego wysokość zależna jest 
od kraju, w którym wykonywana jest praca)

Chciałbyś przeżyć  
międzynarodową przygodę? 
Obecnie poszukujemy osób, które dołączą do naszego 
zespołu jako przedstawiciele Eurocampu na campin-
gach. Waszym głównym zadaniem będzie sprzątanie 
zakwaterowania i witanie nowych Gości, a także udzie-
lanie im najpotrzebniejszych informacji o campingu 
i okolicy. 
Wiemy jak ważna jest dla naszych Klientów opieka pol-
skich rezydentów, dlatego jeżeli jesteś osobą dyspo-
zycyjną, masz ukończone 18 lat (nie ma górnej granicy 
wieku) i umiesz posługiwać się językiem angielskim 
w stopniu komunikatywnym, a przy tym jesteś po-
zytywnie nastawiony do świata to koniecznie aplikuj 
i stań się częścią naszej Eurocampowej drużyny!

Jeżeli czujesz, że praca za granicą była od zawsze Twoim 
marzeniem, a poznawanie nowych ludzi i praktyka języka 
obcego jest dla Ciebie ważna – aplikuj już dzisiaj!
Więcej informacji o pracy na campingu oraz formularz apli-
kacyjny znajdziecie na stronie: www.eurocampjobs.pl. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: 
praca@eurocamp.pl.

POSzUkUJEMy 
PRzEDSTAWICIELI
POSzUkUJEMy 
PRzEDSTAWICIELI 
NA NASZYCH 
CAMPINGACH!

http://www.eurocamp.pl
http://www.eurocampjobs.pl
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Ogrody Ninfa – tworzą ruiny średniowiecznego miasta Nin-
fa, których położenie wykorzystano do stworzenia parku 
krajobrazowego, na wzór XVIII- wiecznych ogrodów angiel-
skich. Znajdziecie tam wiele gatunków roślin, a w tym: mag-
nolie, lawendę, drzewa cytrusowe. Po murach kaskadami 
spływają róże i wisterie. Romantyczną baśniową atmosferę 
jeszcze bardziej podkreśla spokojnie płynąca rzeka, mean-
drująca między pozostałościami średniowiecznych budyn-
ków, gdzieniegdzie tworząca niewielkie wodospady. Miejsce 
to okrzyknięto „najpiękniejszym ogrodem na świecie”. 
Giardino di Ninfa znajduje się 70 km na południe od Rzymu. 
Wejście na teren ogrodu dostępne jest tylko w niektórych 
dniach. Miejsce to najpiękniej wygląda w kwietniu i maju – 
w szczytowym czasie kwitnienia. 
Najbliższy camping: Village Fabulous

POZA UTARTYM  
SZLAKIEM…

Oprócz miejsc z kart przewodników, atrakcji cie-
szących się popularnością wśród turystów, szukamy 

zawsze wyjątkowych, mniej oczywistych perełek. 
Podróżując poza utartym szlakiem poznajemy region 

takim, jakim jest – dostrzegamy, co i kto tak naprawdę 
stoi za jego wyjątkowością.
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Kanion rzeki Zrmanja – to niesamowite miejsce niedaleko 
Zadaru w Chorwacji. Majestatyczne jasne skały przepasane 
są u swojego podnóża rzeką o turkusowej toni. Całość tworzy 
zapierający dech w piersiach widok. Ciekawostką dla fanów 
westernów będzie fakt, że to właśnie tutaj nakręcone zostało 
kilka filmów o Winnetou. Krajobraz rzeczywiście przypomina 
Dziki Zachód. Miłośnicy tej serii westernów do dziś urządzają 
wycieczki po Kanionie śladami głównego bohatera – krajo-
braz praktycznie nie zmienił się od lat 60, kiedy to powsta-
wała ta seria. Na rzece natomiast można uprawiać rafting, 
urządzać wycieczki łodzią czy kajakiem.
Najbliższy camping: Zaton Holiday Resort

Siurana – to miasteczko położone na wapiennej skale, 40km 
od Reus, skąd rozciągają się niezwykłe widoki na dolinę. 
W miasteczku obowiązuje ruch wyłącznie pieszy, a samo-
chód należy zostawić na parkingu poniżej. Domy z kamienia 
i wąskie uliczki sprawią, że przeniesiecie się w czasie. Znaj-
dziecie tu ruiny ostatniej twierdzy muzułmańskiej w Katalo-
nii, przejętej przez chrześcijan w XII wieku. Z wydarzeniem 
tym wiąże się legenda o córce arabskiego emira, która pod-
czas najazdu skoczyła na białym koniu w przepaść z urwiska, 
noszącego od tamtej pory nazwę „El Salto de la Reina Mora”. 
Ze względu na położenie miasteczka, Siurana jest miejscem 
idealnym dla miłośników wspinaczki czy kolarstwa. Space-
rując między kamiennymi uliczkami zaopatrzyć się możecie 
w doskonałe wino czy oliwę.
Najbliższy camping: Cambrils Park

La Roque-Gagéac – to piękne miasteczko, pozostawione 
w niemal nienaruszonej formie od 300 lat. Znajduje się tuż 
przy brzegu rzeki Dordogne, w pełnym średniowiecznych pe-
rełek regionie o tej samej nazwie. La Roque-Gagéac pełniło 
ważną rolę strategiczną i obronną ze względu na fortyfika-
cje, których pozostałości możecie oglądać do dziś. W sezonie 
spróbujcie koniecznie lokalnych produktów na targu u pod-
nóża miasteczka. Warto również wybrać się na rejs łodzią 
albo wyprawę kajakarską wzdłuż rzeki. W pobliżu znajduje się 
równie urokliwe Beynac-et-Cazenac z rozciągającym się 
nad miejscowością zamkiem Chateau de Beynac, który war-
to zwiedzić ze względu na świetnie zachowane freski z XV 
wieku. Urok miasteczka odkrywało na przestrzeni lat wielu 
producentów filmowych, m.in. twórcy „Czekolady” z Juliette 
Binoche.
Najbliższy camping: St. Avit Loisirs

http://www.eurocamp.pl
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Civita di Bagnoregio (Włochy)
Miasteczko to oddalone jest około 120 kilometrów od Rzymu. 
Wyjątkowym czyni je fakt, że zbudowane zostało na skale. Nie-
stety, podłoże ulega erozji, przez co miasteczko, kawałek po ka-
wałku, osuwa się w przepaść. Zyskało nawet przydomek „miasta, 
które umiera”. Pozostałości, które dane nam jest jeszcze oglądać 
są niezwykle urokliwe. Widok na wznoszące się na skale budyn-
ki, wyglądające jakby były jej częścią robi ogromne wrażenie, 
a uliczki ze średniowieczną architekturą w połączeniu z pora-
stającą budynki roślinnością zyskują niezwykły klimat. Znajduje 
się tutaj maleńki kościół, restauracje i kawiarnie. Miasteczko za-
mieszkuje zaledwie kilkanaście osób. Dostać się tu można długą 
kładką, dostępną jedynie dla pieszych i skuterów.
Najbliższy camping: Village Fabulous i Norcenni Girasole Club 

Bormes-les-Mimomas (Francja)
Miasteczko Bormes-les-Mimomas na Lazurowym Wybrzeżu 
zachwyca przede wszystkim pięknem egzotycznej roślinności 
i średniowiecznym charakterem. Tutaj z balkonów kaskadami 
spływają kwiaty, a uliczki ze starymi kamienicami przeniosą Was 
w czasie. W mieście nie znajdziecie zbyt wielu zabytków, zwiedza 
się je po prostu spacerując, co chwila odkrywając malownicze 
zaułki i kuszące cudownymi zapachami restauracje. Miasteczko 
posiada również dostęp do morza – można tu odpocząć na kil-
ku plażach. To właśnie od Bormes-les-Mimosas rozpoczyna się 
130 kilometrowy „Szlak Mimozy” (który kończy się w Grasse). Od 
stycznia do marca, gdy roślina kwitnie, Lazurowe Wybrzeże po-
krywa się dywanem żółtych kwiatów.
Najbliższy camping: La Baume 

San Juan de Gaztelugatxe (Hiszpania)
Położona w pobliżu Bilbao, na północy Hiszpanii, skalista wyspa 
połączona jest z lądem wąską drogą, usłaną licznymi schodami. 
Wspinając się coraz wyżej w górę, rozpościerają się przez nami 
coraz piękniejsze widoki. Wzburzone fale oceanu odbijające się 
od skał i wzgórza w kolorach bujnej zieleni – wszystko to two-
rzy niezwykle romantyczny krajobraz. Nic dziwnego, że twórcy 
“Gry o tron” upodobali sobie to miejsce, które na potrzeby se-
rialu stało się Smoczą Skałą i twierdzą Targaryenów. Na szczycie 
znajduje się niewielka kaplica Jana Chrzciciela. Ze względu na 
duże zainteresowanie wśród turystów po emisji serialu, warto 
pamiętać, by darmowe bilety w sezonie letnim rezerwować onli-
ne z wyprzedzeniem.
Najbliższy camping: Playa Joyel

Poza utartym szlakiem
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Czekolada, 2000
Spokój i rutyna życia w małym miasteczku we Francji zostają 
przerwane, kiedy przyjeżdża tam tajemnicza Vianne z córką i ot-
wiera sklep z czekoladą. Kobieta i jej przedsięwzięcie wzbudza 
kontrowersje wśród konserwatywnej społeczności miasteczka. 
Gdy kolejni mieszkańcy przekonują się do przygotowywanych 
przez Vianne słodkości, odkrywają, że potrafią one odmienić ży-
cie.
Pełna słodyczy, refleksyjna opowieść o francuskim społeczeń-
stwie końca lat 50., obsypana odrobiną baśniowości. Kadry za-
bierają nas na wycieczkę między uliczkami ze średniowieczną 
zabudową. Zdjęcia do filmu odbywały się m.in. we wiosce Flavig-
ny-sur-Ozerain w regionie Burgundii oraz Beynac-et-Cazenac 
w Dordonii. 

O północy w Paryżu, 2011
Film dla prawdziwie romantycznych dusz, pewnych, że urodziły 
się w złej epoce. 
Dokładnie taki jest bowiem główny bohater Gil, który podczas 
pobytu w stolicy Francji przechadza się uliczkami miasta, wycze-
kując deszczu, gdyż jak sam twierdzi „Paryż jest najpiękniejszy, 
gdy pada”. Razem z bohaterem odwiedzamy współczesny Paryż 
w ciągu dnia, a nocą nostalgicznie płyniemy jego ulicami, gdy 
marzenie Gila spełnia się i przenosi się do lat 20. XX wieku. 

Potrzebujecie odrobiny inspiracji do wybrania kolejnego kierun-
ku podróży? Wybraliśmy 4 filmy, które pomogą Wam wakacyj-
nie się nastroić i nabrać ochoty na zwiedzenie nowych miejsc, 
śladami ulubionych ekranowych postaci.

nastrój się na wakacje

Mamma Mia: Here We Go Again, 2018
W drugiej części kultowego musicalu 
opowiedziana zostaje historia młodości 
i miłosne perypetie Donny, granej przez 
Meryl Streep, a grecką wyspę, na której 
mieszka główna bohaterka “udaje” wy-
sepka Vis u wybrzeża Dalmacji. Wiele scen 
z filmu zostało nakręconych zarówno 
w mieście Vis, ale i w zatoce Barjaškiej. 
Drewniane molo, które widać w wielu 
kadrach, a szczególnie w spektakularnej 
scenie tanecznej do utworu Dancing 
Queen, zostało wybudowane na potrzeby 
produkcji. To zabawna i lekka opowieść 
z uwielbianą przez wszystkich (bez 
względu na wiek) muzyką zespołu ABBA. 
Na zwiedzanie wyspy możecie udać się 
promem ze Splitu.

Listy do Julii, 2010
Dziennikarka Sophie podczas podróży do Werony zaciekawia się 
zjawiskiem pisania listów do Julii, bohaterki dramatu Szekspira. 
Postanawia zostać jednym z wolontariuszy odpowiadających na 
listy. Przypadkiem znajduje taki, który od 1957 roku nie doczekał 
się odpowiedzi. Bohaterka postanawia odszukać autorkę i do-
wiedzieć się, jak potoczyła się jej historia miłosna. 
Lekki, romantyczny film, idealny na wieczorny relaks, oferujący 
nam możliwość podziwiania uroków Werony. 
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Paryż
Nie jest nowością, że kawiarnie stanowią nieodłączną część 
krajobrazu paryskich ulic. To w nich gromadziła się bohema 
artystyczna Paryża, tu omawiano nowe koncepcje filozoficz-
ne czy plany polityczne. Kawiarnie już w XVII wieku stały się 
miejscem spotkań tak wielu mieszkańców miasta, że zaniepo-
kojony król Ludwik XIV kazał je monitorować przez ówczesną 
policję. Najstarszą kawiarnią w Paryżu jest Cafe Procope, 
otwarta w 1686 roku i zlokalizowana w 6 dzielnicy. Obecnie 
możecie napić się tu kawy, ale także dobrze zjeść, kosztując 
potrawy kuchni francuskiej czy przepyszne desery. Kamienica, 
w której znajduje się kawiarnia określona jest mianem zabyt-
ku historycznego. Stałymi bywalcami tego miejsca byli cho-
ciażby Jean-Jacques Rousseau czy Wolter, a oryginalny stół, 
przy którym siedział i przy którym miał wypijać średnio 40 kaw 
dziennie nadal możecie podziwiać wewnątrz kawiarni. Zaglą-
dał tu także Napoleon Bonaparte, Victor Hugo, a późniejszych 
latach także Chopin z przyjacielem Franciszkiem Lisztem 
i ukochaną George Sand. 

najbardziej  
klimatyczne 
knajpki 
z historią w tle

Barcelona
Bar Marsella powstał w 1820 roku i jest najstarszym barem 
w Barcelonie. Znajdziecie go w dzielnicy El Raval. W Marsel-
li obsługiwano m.in. Hemingwaya, Picassa, Dalego i Gaudiego, 
a Woody Allen wybrał to miejsce jako lokalizację filmową do „Vi-
cky Cristina Barcelona” (w jednej ze scen Cristina i Juan Antonio 
spotykają się tam z grupą przyjaciół). Wnętrze baru zachowane 
jest w niezmienionej formie od lat. Klimatu nadaje obdrapany su-
fit i zakurzone butelki na półkach, stare żyrandole, oryginalne, 
nadgryzione zębem czasu płytki na podłodze i skrywające wiele 
sekretów ściany. Udajcie się tu na szklaneczkę absyntu, z które-
go słynie lokal i “przywołajcie” do swojego stolika ducha jednego 
ze słynnych artystów ;)

Wenecja 
Caffè Florian na Placu Świętego Marka w Wenecji to najstarsza 
kawiarnia we Włoszech i jedna z najstarszych w Europie, licząca 
sobie ponad 300 lat. To symbol elegancji – przepiękne, bogato 
zdobione wnętrza, przekąski podawane na srebrnych tacach, 
nierzadko przy akompaniamencie dźwięków wyczarowywanych 
przez muzyków klasycznych, gustowna zastawa i białe garnitury 
kelnerów. Jak można się spodziewać, ceny w Caffè Florian są wy-
sokie (a dodatkowo pobierana jest opłata za możliwość słuchania 
muzyki na żywo), ale warto choć raz odwiedzić tę kawiarnię, by 
poczuć wyjątkowy klimat i trzy wieki historii. Przy tych stolikach 
siadali bowiem Lord Byron, Ernest Hemingway, Charles Dickens, 
a na miłosne podboje i filiżankę kawy przychodził Giacomo Ca-
sanova.
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1. OWOCE - pyszne, zdrowe i soczyste są nieodłącz-
nym elementem każdej podróży. W drodze  
sprawdzą się jabłka, pomarańcze, mandarynki, 
nektarynki, banany czy winogrona. Orzeźwią, na-
wodnią, zaspokoją niewielki głód i ochotę na słod-
kie. Do pojemnika możesz przygotować gotowe już 
szaszłyki z owoców, które z pewnością spodobają 
się Maluchom. 

2. ORZECHY i SUSZONE OWOCE – mieszanki 
orzechów, nasion i suszonych owoców to 
doskonała przekąska, która zaspakaja głód na 
długo. Są pełne nie tylko smaku, ale również 
wartości odżywczych: zdrowych kwasów 
tłuszczowych, błonnika, witamin i składników 
mineralnych. 

3. PASTY ZE ŚWIEŻYMI WARZYWAMI – przygotujcie 
na drogę guacamole, hummus, domowy twarożek 
czy wegetariański smalec z fasoli, a do osobnego 
pojemnika włóżcie pokrojone w słupki: kolorową 
paprykę, zielone ogórki, marchew, rzodkiew, 
różyczki surowego kalafiora czy seler naciowy. To 
doskonały, pełen smaku posiłek, który kocha każdy, 
mały i duży podróżnik!

4. MUFFINKI OWSIANE LUB BANANOWE, 
DRÓŻDŻOWE CIASTO LUB BUŁECZKI – domowe, 
świeże wypieki to świetny, zdrowszy zamiennik 
słodkich ciastek czy batonów kupowanych 
bez zastanowienia na benzynowych stacjach. 
Wypełnione owocami, słodzone miodem, pachnące 
cynamonem, urozmaicą nawet wielogodzinną jazdę 
samochodem. 

5. OWSIANKI W SŁOIKU – zamknięta w słoiku 
owsianka z naturalnym jogurtem, orzechami 
i świeżymi owocami, takimi jak maliny czy jagody 
oraz kostką startej, gorzkiej czekolady to prawdziwy 
przysmak i idealny pomysł na drugie śniadanie 
w drodze. Gwarantujemy, że takim śniadaniem nie 
pogardzą nawet najmłodsi członkowie wyprawy!

6. TORTILLE, NALEŚNIKI, QUESADILLE – zawinięte 
w tortille warzywa, sałaty, jajecznica, pieczarki, 
posmarowane serkiem czy pesto to świetna 
inspiracja na obiad w drodze. Można do nich włożyć 
na co tylko ma się ochotę! Młodszym podróżnikom 
polecamy oczywiście naleśniki na słodko. 

7. SAŁATKI – zapakowane w pojemnikach sałatki 
to niezwykle zdrowy i urozmaicony posiłek, który 
świetnie sprawdzi się podczas długich wojaży. 
Sałatki makaronowe, ryżowe, z dodatkiem sałat, 
fety, twardych serów, grzanek i kolorowych warzyw 
z pewnością będą pyszną i zdrową odmianą dla 
nudnych kanapek. 

Życzymy Wam smacznej podróży!

PrZEKĄSKI  
NA DROGĘ
Przekąski na drogę to niezwykle istotny element każ-
dej podróży. Dodają wyprawie nie tylko smaku, ale 
przede wszystkim odżywiają, sprawiając, że podróż 
staje się łatwiejsza i bardziej przyjemna. Co zabrać do 
samochodu, aby było zdrowo, łatwo, tanio i smacz-
nie? Jak uniknąć stawania w przydrożnych barach 
i na stacjach benzynowych, gdzie zazwyczaj zjada-
my dużo, niezdrowo, słodko, tłusto i bardzo drogo?  
Co zabrać w podróż zamiast nieśmiertelnych kana-
pek z serem  i gotowanego jaja? 
Oto nasz kulinarny niezbędnik podróżniczy z prostymi 
i zdrowymi pomysłami na krótsze i dłuższe wyprawy!
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Muzeum Seksu w Amsterdamie
Muzeum Seksu w Amsterdamie, znane także jako Świątynia We-
nus, działa od 1985 roku i jest pierwszym muzeum erotyki na 
świecie. W siedemnastowiecznej kamienicy mieści się ponad 15 
tysięcy eksponatów, a kolekcję corocznie ogląda prawie 700 ty-
sięcy turystów. Podziwiać tu można eksponaty, których pocho-
dzenie rozciąga się od czasów starożytnych, poprzez średnio-
wiecze, epokę wiktoriańską, aż do czasów obecnych.

Muzeum Żandarmerii i Kina w Saint-Tropez
Muzeum Żandarmerii i Kina w Saint-Tropez (nazywane także 
Muzeum Żandarma) mieści się w budynku, który w latach 1879–
2003 służył autentycznej francuskiej brygadzie żandarmów.  
Tematyka muzeum podzielona jest na 3 obszary: historia sa-
mego budynku i miejscowej żandarmerii; pamiątki pozostałe po 
planie filmowym serii o „Żandarmie z Saint-Tropez” – rekwizyty, 
kostiumy, a nawet rekonstrukcje pojazdów. Trzeci obszar muze-
um skupia się na filmie „I Bóg Stworzył Kobietę” z Brigitte Bardot 
oraz innych produkcjach kręconych w Saint Tropez i okolicach.

Muzeum Zerwanych Związków w Zagrzebiu
Nie brzmi zbyt romantycznie, jednak rzesze odwiedzających de-
klarują, że to jedno z najciekawszych muzeów w Europie. Zało-
żone przez byłą parę – producentkę filmową, Olinkę Višticę i pro-

Gdy na wakacjach zaskoczy nas brzydka pogoda 
lub po prostu mamy ochotę na zobaczenie czegoś 
nowego, świetnym pomysłem jest wizyta w mu-
zeum. Poznajcie jedne z naszym zdaniem najcie-
kawszych, nieco “innych” muzeów w Europie.

Muzeum Zerwanych Związków

jektanta wnętrz Dražena Grubišicia, którzy po rozstaniu wpadli 
na pomysł, aby z pozostałych po ich związku pamiątek stworzyć 
wystawę. Po czasie wystawa przerodziła się w pełnoprawne mu-
zeum.
W muzeum prezentowane są osobiste przedmioty należące nie-
gdyś do byłych kochanków: pierścionki, listy, pamiątki z podró-
ży, jak i bardziej nieoczywiste, często zaskakujące rzeczy. Do 
eksponatów dołączone są opisy przedstawiające historię danej 
pary. Ideą muzeum jest zachęta do refleksji nad relacjami mię-
dzyludzkimi.

Muzeum perfumerii w Grasse 
Miasto Grasse na Lazurowym Wybrzeżu znane jest od wieków 
z mieszczących się tam najstarszych wytwórni perfum – Ga-
limard Parfumeur, Molinard Parfumeur oraz Fragonard Parfu-
meur. Tam również odgrywała się część akcji filmu „Pachnidło. 
Historia mordercy”. 
Historię pięknie pachnącego przemysłu, od starożytności do 
współczesności możemy poznać w mieszczącym się w mieście 
Muzeum Perfum. Prywatną kolekcję dotyczącą perfum znaleźć 
można również w niewielkim muzeum mieszczącym się w bu-
dynku Fragonard Parfumeur. Znajdujące się w Grasse manufak-
tury oferują także warsztaty tworzenia własnych zapachów.

Muzeum Seksu Muzeum Zandarmerii i Kina Muzeum perfumerii

najciekawsze  
europejskie muzea
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na jakim 
campingu 
spotkacie 
zwierzęta?

1. Park Safari
 
Camping Lake Resort Beekse Bergen – Holandia
Rezerwując pobyt na campingu Lake Resort Beekse Bergen 
otrzymujecie bezpłatny wstęp do Parku Safari z prawdziwego 
zdarzenia! Park rozciąga się na powierzchni 120 hektarów, a za-
mieszkuje go niemalże 1,5 tysiąca zwierząt należących do 150 
gatunków. Tutaj będziecie mogli z bliska obserwować chociażby 
żyrafy, słonie, lwy, nosorożce, zebry czy pingwiny. Na spotka-
nie ze zwierzętami – bez oddzielającego Was ogrodzenia – moż-
na wybrać się własnym samochodem, autobusem, wybrać rejs 
statkiem lub trasę pieszą. 

5. Koty
koty, koty – wszędzie
Na wielu campingach z naszej oferty we Włoszech, Hiszpanii 
czy Chorwacji, na których nie ma dedykowanych mini farm dla 
zwierząt, spotkacie… koty. Jak to one, chadzają swoimi droga-
mi, często jednak mogą odwiedzić Was na tarasie lub natknie-
cie się na nie w drodze na basen czy do restauracji. 

4. Jazda na kucykach
Camping Orlando in Chianti – Toskania, Włochy
W lipcu i sierpniu na campingu Orlando in Chianti Wasze dzieci 
mogą pojeździć na kucykach, pod okiem doświadczonych ani-
matorów, ale także i Wy możecie wybrać się na konną przejażdż-
kę, podziwiając przy tym piękne tereny zielone w pobliżu.

3. Mini farma
Camping Castell Montgri – Hiszpania
Kozy, owce, króliki, kury – wszystkie te urocze zwierzaki możecie 
podziwiać podczas pobytu na campingu Castell Montgri. Mini 
farma połączona jest z małym gospodarstwem, w którym upra-
wiane są lokalne produkty. Kontakt ze zwierzętami jest bardzo 
ważny w rozwoju dzieci, a zajęcia i warsztaty prowadzone na 
campingu pozwolą wzbudzić ich zainteresowanie zwierzętami 
i ekologią.

2. Mini zoo
Camping Marina d’Erba Rossa – Korsyka, Francja
Zwierzęta spotkać również można na campingu Marina d’Erba 
Rossa na bajecznej Korsyce. Na mini farmie rządzą lamy, owce, 
jelenie i inne zwierzęta. Sam camping, oprócz mini zoo, oferuje 
bezpośredni dostęp do plaży, kluby dla dzieci, rozrywkę na żywo, 
świetny kompleks wodny ze zjeżdżalniami i basenem z widokiem 
na morze.
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Wyspy Medes (Hiszpania)
Archipelag 7 wysp jest częścią parku przyrody Montgrí, Medes 
i Baix Ter na wybrzeżu Costa Brava. Wieki temu wyspy były po-
pularne wśród piratów, gdyż przygotowywali się tu do ataków 
i grabieży, a dziś, zarówno wyspy, jak i pobliski kurort L’Estartit są 
równie “modne” wśród turystów. Dzięki wieloletnim staraniom 
i poddawaniu ochronie miejscowej flory i fauny, niegdyś zagro-
żony wyginięciem podwodny świat, dziś zachwyca swoją wyjąt-
kowością. Ekosystem przyciąga przede wszystkim nurków, ale 
każdy komu nie są obce zachwyty nad pięknem natury powinien 
zobaczyć ten podwodny rezerwat na własne oczy. Z L’Estartit 
możecie udać się w rejs statkiem z przeszklonym dnem, by pod-
glądać tętniący życiem podwodny świat. Wyspy Medes odwie-
dzicie z campingu Castell Montgri.

Park Krajobrazowy Biokovo (Chorwacja)
To położony w Dalmacji rezerwat, którego częścią jest masyw 
Biokovo i szczyt Sv. Jure.  Na wysokości 1228 m n.p.m. traficie na 
przeszklony taras w kształcie podkowy, czyli Biokovo Skywalk. 
Stąd rozciągają się niezwykłe widoki na góry i Riwierę Makar-
ską. Dalej na szczyt prowadzi kręta droga, którą polecamy tylko 
wprawionym i wytrwałym kierowcom. Na Sveti Jure dostaniecie 
się także dostępnymi szlakami pieszymi i rowerowymi. Wyciecz-
kę do tego rezerwatu możecie zrobić na przykład z campingu 
Solaris Beach Resort koło Szybenika. 

które warto odwiedzić 

Park Narodowy Cinque Terre (Włochy) 
Jest to najmniejszy park narodowy we Włoszech, na który składa 
się 5 przepięknie położonych miasteczek:  Manarola, Vernazza, 
Riomaggiore, Corniglia i Monterosso al Mare. Zawieszone na 
klifach na Wybrzeżu Morza Liguryjskiego zachwycają fasadami 
w żywych kolorach, zatokami i pełnymi uroku uliczkami. Miejsce 
to wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO i choć 
nie znajdziecie tu tak wielu zabytków jak w innych miejscach 
we Włoszech, to z pewnością warto tu przyjechać dla widoków 
i atmosfery. Miłośnicy trekkingu na terenie parku znajdą liczne 
szlaki piesze o zróżnicowanym stopniu trudności. Koniecznie 
zobaczcie Cinque Terre na własne oczy, wybierając się tam cho-
ciażby z campingu Park Albatros.

Regionalny Park Przyrody Camargue (Francja) 
Park położony jest między miasteczkiem Arles w Prowansji a Mo-
rzem Śródziemnym i stanowi jeden z najbardziej popularnych 
obszarów przyrodniczych we Francji. Tworzą go bujne łąki, jezio-
ra i tereny bagienne, co stwarza idealne warunki do życia wielu 
roślin i zwierząt – znajdziecie tu niemal 400 gatunków ptaków 
(w tym ukochane przez fotografów flamingi), a także czarne byki 
i białe konie. To świetne miejsce na spędzenie czasu w bliskości 
z naturą. Park najlepiej jest zwiedzać pieszo, konno lub na ro-
werach – znajdziecie tu ścieżki piesze i rowerowe przecinające 
park, a także wiele punktów widokowych, dzięki czemu zwie-
dzanie odbywa się z poszanowaniem tutejszej flory i fauny. Park 
Camargue zobaczycie przy okazji pobytu na jednym z naszych 
campingów w Langwedocji. 

Park Biokovo

Wyspy MedesCinque Terre

Park Camargue
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3 POMySŁy NA 

Podróż Poślubną 
Z EUROCAMPEM
Podróż poślubna to jedna z najważniejszych podró-
ży w życiu. Mamy dla Was trzy cudowne europejskie 
destynacje, które w połączeniu z położonymi nieopo-
dal campingami stworzą wymarzone tło do niezapo-
mnianej podróży we dwoje. Bo czyż można wyobra-
zić sobie lepsze miejsce na romantyczny wypad niż 
camping? W ciszy, spokoju, na łonie natury i we włas-
nym domku będziecie mieć czas, by cieszyć się sobą 
i celebrować początek wspólnej drogi, a gdy tylko 
przyjdzie Wam ochota na odrobinę zabawy, szaleń-
stwa i odkrywania, na wyciągnięcie ręki będziecie 
mieć najbardziej romantyczne miasta Europy.

WENECJA
Rejs we dwoje gondolą po Wenecji, nie-
rzadko ze śpiewającym pięknie gondolie-
rem, to chyba jeden z najbardziej roman-
tycznych pomysłów na wyjątkową randkę. 
Jeśli dołożycie do tego spacer po Placu 
Św. Marka, capuccino wypite z widokiem 
na Canal Grande, pocałunek na Moście 
Rialto czy wycieczki na położone nie-
opodal, kolorowe wyspy Burano i Murano 
przepis na doskonały miesiąc miodowy 
macie już gotowy. To jedno z najpiękniej-
szych i najbardziej fascunujących miast 
na świecie zachwyci Was wspaniałymi za-
bytkami, perłami architektury, niezwykły-
mi kanałami i będzie z pewnością cudow-
ną oprawą do chwil spędzonych we dwoje. 
Polecany camping w pobliżu: Marina di 
Venezia nad Adriatykiem

PARYŻ
Miasto zakochanych to idealny pomysł na 
pełną romantyzmu, uniesień i zachwytów 
podróż poślubną. Stolica sztuki ma do 
zaoferownia nie tylko wspaniałe muzea 
i galerie, ale przede wszystkim dziesiąt-
ki malutkich restuaracji i knajpek, w któ-
rych przy lampce doskonałego wina i tarty 
cytrynowej czy crème brûlée wyznania 
miłosne nabiorą wyjątkowej magii i głę-
bii. Jeśli dołożycie do tego jeszcze wjazd 
nocą na szczyt wieży Eiffla, rejs po Sek-
wanie czy spektakl w Operze Narodowej 
ta podróż zapisze się na kartach Waszych 
najwspanialszych wspomnień. 
Polecany camping w pobliżu: Berny Rivie-
re pod Paryżem

WERONA
Nie bez powodu Szekspir wybrał sobie We-
ronę na miasto, w którym zdarzyła się jed-
na z najsłynniejszych historii miłosnych na 
świecie. Znajdująca się na na Liście Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO Werona to 
przepiękne miasto, wymarzone na przy-
godę we dwoje! Oprócz śladów i miejsc 
związanych z najbardziej znaną parą ko-
chanków na  świecie takich, jak Dom Julii 
ze słynnym balkonem czy też Dom Romea, 
Werona zaoferuje Wam niejeden spa-
cer pełen architektonicznych perełek ze 
spektakularną Areną na czele, urokliwych 
placów, barwnych kamieniczek, gwarnych 
kafejek i pięknych mostów. Zapomnieć się 
w Weronie we dwoje jest wyjątkowo łatwo!
Polecany camping w pobliżu: Bella Italia 
nad Jeziorem Garda
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hiszpania:
• Bota de vino – nie ma prezentu bardziej 
oryginalnego! To przypominająca worek, 
skórzana lub syntetyczna piersiówka, w któ-
rej przechowuje się wino (lub inny napój). 
Pija się je nie dotykając ustnika, co wygląda 
efektownie i daje dużo frajdy! Ten bardzo 
użyteczny bukłak pozwalał niegdyś upra-
wiającym ziemię chłopom, mieć orzeźwiają-
cy trunek zawsze przy sobie. Nosił ją także 
Sancho Pansa w drugiej części Don Kichota. 
Bota de vino używana jest przez niektórych 
Hiszpanów do dziś.
• Abanico – kolorowy wachlarz, który jest 
atrybutem wielu kobiet na ulicach Hiszpanii 
w upalny dzień. Zachwyca nie tylko jego uży-
teczność, ale także powiązanie z tradycjami 
kultury flamenco. W Hiszpanii znajdziecie 
różne wersje abanico – z koronkowym wy-
kończeniem, wachlarze powstałe techniką 
druku sitowego czy ręcznie malowane. Może 
on także pełnić funkcję nietuzinkowej deko-
racji na ścianę.

Włochy:
• Szklane wyroby z wyspy Murano - bę-
dąc na wyspie możecie udać się do Muzeum 
Szkła, zobaczyć mistrzów przy pracy, a na-
stępnie kupić pełne kolorów rękodzieło, jako 
pamiątkę z podróży po Lagunie Weneckiej. 
Szklanki, kieliszki czy biżuteria o fantazyj-

nych wzorach i kolorach, a przy tym trady-
cyjne metody ich powstawania wpływają na 
wyjątkowość i niepowtarzalność tych wyro-
bów.
• Makaron - produkt, który jak nic innego 
kojarzy się z włoską kuchnią. Włosi hołdują 
prostocie w kuchni, dlatego sosy składają 
się zazwyczaj z kilku prostych składników, 
by wyłącznie podkreślić doskonały smak sa-
mego makaronu. Paczka włoskiej “pasty” jest 
zawsze fajnym pomysłem na drobny upomi-
nek z Italii.  

 
Chorwacja:
• Paski sir – emblemat wyspy Pag. Hodo-
wane tu owce żywią się roślinnością bogatą 
w sól morską znad Adriatyku (m.in. szałwią 
i rozmarynem). Dieta owiec sprawia, że po-
wstały ser jest wyrazisty w smaku - słony 
i lekko pikantny. Będzie to wyjątkowy prezent 
dla osób, które lubią próbować lokalnych 
specjałów.
• Rakija – popularny bałkański trunek wy-
sokoprocentowy, powstający w procesie de-
stylacji sfermentowanych owoców. Rodza-
jów rakiji jest niezwykle wiele, od owocowych 
po orzechowe, miodowe czy ziołowe.

francja:
• Lawenda - piękne fioletowe pola to znak 
rozpoznawczy Prowansji. Na Lazurowym 
Wybrzeżu, jak i w innych zakątkach regionu, 
znajdziecie sklepy z lawendowymi upomin-
kami. Możecie stąd przywieźć, m.in. mydła, 
olejki, woreczki z zasuszoną lawendą (ideal-
ne do szafy) czy pachnące świece.
• Wino – francuskie wino od lat cieszy się 
niezwykłą popularnością i renomą, a sama 
Francja uznawana jest za jeden z ważniej-
szych, o ile nie najważniejszy, kraj winiarski 
na świecie. Produkt ten nie potrzebuje zatem 
dodatkowej reklamy i jest pozycją obowiąz-
kową na liście prezentów z Francji 😊

pamiątki
co warto przywieźć?
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Jakie dane potrzebne są do dokonania rezerwacji?

Potrzebne są dane wszystkich uczestników wyjazdu: imiona, 
nazwiska i daty urodzenia oraz dodatkowo adres korespon-
dencyjny, adres e-mail i numer telefonu lidera (osoby, na któ-
rą dokonana będzie rezerwacja).

Czy na wakacje może pojechać osoba, która nie jest 
wpisana do rezerwacji?

Niestety nie – tylko osoby wpisane do rezerwacji, a co za tym 
idzie wpisane na voucherze podróżnym, będą miały prawo 
wstępu na camping.

Jakie dokumenty dostanę przed wyjazdem?

Po opłaceniu rachunków, 14 dni przed rozpoczęciem pobytu 
dostaną Państwo voucher podróżny, numer polisy generalnej 
i adresy campingów. Dokumenty te należy pobrać z naszej stro-
ny internetowej www.eurocamp.pl, z zakładki “Mój Eurocamp”. 
Informację o tym, że dokumenty są gotowe do pobrania oraz 
dane potrzebne do logowania prześlemy Państwu e-mailem. 

Czy moje dziecko potrzebuje paszport?

Każdy wyjeżdżający musi posiadać dowód tożsamości: pasz-
port lub dowód osobisty (tymczasowy w przypadku dzieci).

Czy muszę ubezpieczyć się na wyjazd zagraniczny?

Nie, wszyscy nasi klienci są ubezpieczeni w ramach opłaty 
rezerwacyjnej (Pakiet Basic).

Kiedy mogę wykupić dodatkowe ubezpieczenie Pakiet 
Help lub Pakiet Help Plus?

Te dodatkowe warianty ubezpieczenia można wykupić w każ-
dej chwili, do 48 godzin przed wyjazdem.

Kiedy mogę wykupić dodatkowe ubezpieczenie  
od kosztów rezygnacji?

Ten wariant należy opłacić w tym samym dniu, co opłatę koń-
cową za wczasy.

Czy Eurocamp ubezpiecza również mój samochód?

Nie, każdy klient jest zobowiązany zapewnić ubezpieczenie 
samochodu we własnym zakresie.

Do kiedy muszę zgłosić do rezerwacji wszystkich 
uczestników wyjazdu?

Prosimy, aby skład osobowy grupy podać nam najpóźniej do 
tygodnia przed rozpoczęciem pobytu.

Czy robiąc rezerwację na 2 lub więcej campingów moż-
na na każdy podać inny skład osobowy?

Nie, ponieważ podany skład osobowy dotyczy całej rezerwa-
cji, a nie poszczególnych campingów.

Do kiedy mogę zgłosić do rezerwacji chęć wypożycze-
nia pościeli, ręczników lub dodania pakietu dla dziecka?

Chęć rezerwacji wszystkich powyższych udogodnień należy 
zgłosić najpóźniej do tygodnia przed rozpoczęciem pobytu. 

Czy mogę zmienić swoją rezerwację w trakcie pobytu  
na campingu?

Tak, nawet po rozpoczęciu pobytu możecie Państwo zmienić 
swoją rezerwację. Zmiany takiej dokonuje się zawsze bezpo-
średnio na campingu. Prosimy pamiętać, że w takim przy-
padku pobierana jest dodatkowa opłata na miejscu oraz nie 
obowiązują oferty specjalne oraz zniżki.

FAQ       NAJCZęśCIEJ 
 ZADAWANE PYTANIA

http://www.eurocamp.pl
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Czy w mobile home’ie lub namiocie jest telewizor?

Nasze zakwaterowanie nie jest wyposażone w telewizor. Na 
większości campingów TV znajduje się na terenie barów lub 
sal telewizyjnych.

Czy na campingach są dodatkowe opłaty?

Na campingach z naszej oferty nie ma opłat za sprzątanie. Na 
niektórych pobierana jest opłata klimatyczna, a także kaucja 
za kartę wjazdową czy bransoletki identyfikacyjne. 

Czy w mobile home’ach i namiotach jest pościel? 

Nie, są tylko poduszki i kołdry. Pościel należy zabrać ze sobą 
(jak również ręczniki i środki higieniczne). Pościel można tak-
że wypożyczyć za naszym pośrednictwem.

Gdzie zdobędę praktyczne informacje dotyczące mojej 
podróży? 

Polecamy dobre i sprawdzone strony internetowe:

– Trasę podróży można zaplanować na www.viamichelin.
com lub maps.google.pl

– Pogodę można sprawdzić na www.wunderground.com 
lub www.ilmeteo.it

– Połączenia promowe na www.promy.pl

Czy autostrady w Europie są płatne?

Tak, właściwie we wszystkich krajach w Europie (z wyjątkiem 
Niemiec i Holandii) za przejazd autostradami należy uiścić 
dodatkową opłatę. Jest ona pobierana za przejechany odci-
nek (Włochy, Francja, Hiszpania, Chorwacja) lub należy kupić 
okresowe winiety (Czechy, Słowacja, Austria, Szwajcaria)

Czy każdy mobile home ma klimatyzację lub taras?

Klimatyzacja i taras to dodatkowe udogodnienia. Są zamon-
towane w większości mobile home’ów. W mobile home’ach 
bez klimatyzacji są wiatraki. Na rachunkach przy oznacze-
niu mobile home’u jest napisane, czy Wasze zakwaterowanie 
wyposażone jest w klimatyzację/taras.

http://www.viamichelin.com
http://www.viamichelin.com
http://maps.google.pl
http://www.wunderground.com
http://www.ilmetro.it
http://www.promy.pl


Camping Plus Sp. z o.o.
ul. Kuropatwia 2, 51-419 Wrocław 
e-mail: rezerwacja@eurocamp.pl
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