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Opis:
Nasz camping jest nowoczesnym, ogrodzonym obiektem kategorii ***. Zlokalizowany jest w cichej i
spokojnej części miasta, w centrum Ciechocinka. W jego bliskości (200-300 m) znajdują się tężnie
solankowe, Park Zdrojowy i Park Tężniowy, główny deptak spacerowy, liczne lokale gastronomiczne,
sklepy z pamiątkami i spożywczo-przemysłowe oraz inne atrakcje turystyczne.
Obiekt składa się z wyznaczonych miejsc postojowych dla przyczep kempingowych i kamperów, wraz
z podłączeniem do prądu i wody, oraz osobnych miejsc dla namiotów. Na terenie campingu znajdują
się 2 budynki, z których nasi goście mogą korzystać w trakcie pobytu. Pierwszy z nich stanowi
zaplecze sanitarne - natryski, umywalki, toalety - również dla osób niepełnosprawnych. Drugi budynek
obejmuje zaplecze kuchenne, świetlicę i recepcję.
W cenie pobytu w ramach opłaty za ustawienie przyczepy, kampera lub namiotu oraz za osobę,
wliczone jest korzystanie z wszelkich udogodnień znajdujących się na naszym campingu: korzystanie
z podłączenia do sieci elektrycznej, korzystanie z podłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej,
korzystanie z natrysków i toalet, darmowy internet wiﬁ, korzystanie z placu zabaw dla dzieci,
korzystanie ze świetlicy, odbiornika TV i gier, prasy, korzystanie z kuchni i lodówki, korzystanie z
żelazka i deski do prasowania oraz pomieszczenia suszarni. Dla naszych gości dopuszczamy
możliwość przyjazdu ze swoimi zwierzętami. Cały obiekt jest monitorowany i strzeżony. Na campingu
znajduje się parking dla pojazdów mechanicznych, a bezpośrednio przy nim parking niestrzeżony na
137 pojazdów. Doba rozpoczyna się o godzinie 14.00 i kończy się o 12.00 dnia następnego. Nasi
pracownicy zawsze służą Państwu pomocą. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas i korzystania
z naszych usług.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Kolejowa
Numer budynku:
4B
Kod pocztowy:
87-720
Miejscowość:
Ciechocinek
Powiat i gmina:
aleksandrowski
Ciechocinek
Region turystyczny:

Kujawy
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.7796196 52.8796205)
Telefon:
+48 54 200 56 10
E-mail:
camping@ciechocinek.pl
Adres strony www:
www.osir.ciechocinek.pl/camping---,1711,l1.html
Rodzaj obiektu:
kemping
Kategoria:
g3
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
100
Zaplecze gastronomiczne:
Nie
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Nie
Klimatyzacja:
Nie
Światło naturalne:
Nie
Zaciemnienie sali:
Nie
Położenie obiektu:
w centrum miasta
w pobliżu atrakcji turystycznej
Obsługa w językach:
angielski
niemiecki
Udogodnienia:
atrakcje dla dzieci
parking
parking strzeżony
przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
TV/SAT
wi-ﬁ
zwierzęta mile widziane
E-mail osoby wypełniającej formularz:
camping@ciechocinek.pl
adres strony: http://rejestracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/camping-ciechocinek
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