Kamp Arena Indije - Banjole - Istra - Hrvaška
Sezona kampa: 20.4. - 29.9.
Camping Arena Indije - Arenaturist
Indije 96
52203 Banjole - Medulin

Skupna ocena: 5,44
Lega kampa

6,79

Urejenost kampa

5,57

+385 52 573 066

Sanitarije

6,29

arenaindije@arenacampsites.com

Športni in ostali objekti v kampu

4,07

Vrednost glede na ceno

4,50

GPS: 44,824041°N 13,850900°E

Kamp Arena Indije se nahaja na polotoku Banjole pri Puli, od katere je kamp oddaljen cca 10 km. Kamp ima parcele urejene v
terasah pod borovim gozdom, omogoča tudi najem mobilnih hišic. Skupno lahko kamp Arena Indije sprejme do 1.500 oseb. Plaža
je večinoma skalnata in je dolga 1,5 km, v kampu pa je urejena tudi pasja plaža.
V kampu sprejemajo Avtokampi.si kamping kartico, s katero bo kampiranje ugodnejše. Popust je 5 - 10% na ceno osebe v
primeru min. 3 nočitev. Več informacij o naročilu kartice in popustu je na TUKAJ.
Parcele v kampu so različnih velikosti, večina je opremljena s priključkom za elektriko, nekatere ob morju pa imajo tudi priključek
za vodo. V kampu lahko najamete tudi hladilnik. V zadnjih letih so v kampu uredili 46 novih parcel z elektriko, ki so ravne in zato
zelo primerne za avtodomarje. Dodatno so asfaltirali še kilometer cest po kampu.
Sanitarije so urejene, nekatere od njih so v zadnjih letih prenovili in uredili po zadnjih standardih. V kampu imajo tudi posebno
mesto za oskrbo avtodomov.
Najem mobilne hišice v kampu Arena Indije v Banjolah - v kampu omogočajo najem mobilnih hišic, ki so postavljene na samem
začetku kampa in so od morja oddaljene od 100 - 150 metrov. V ponudbi imajo mobilne hišice površine 24m2 za 4 +1 osebo, ki
so opremljene z dvema spalnicama - ena z zakonsko posteljo, druga pa ima dve ločeni postelji. Dnevni prostor s kuhinjo vključuje
tudi pomožno ležišče za eno osebo, vsaka mobilna hišica pa ima še svojo kopalnico in zunanjo teraso. Gostom je na voljo
brezplačen dostop do interneta, klimatska naprava pa je na voljo ob doplačilu. V mobilnih hišicah v kampu Arena Indije so ob
doplačilu dovoljeni tudi psi.
Kamp ima tudi športni center z možnostjo igranja malega nogometa, namiznega tenisa, izposoje koles, pedalinov in čolnov. V
kampu deluje tudi potapljaški center. Urejeno je tudi manjše otroško igrišče, vsak dan pa za otroke pripravljajo različne igre.
V kampu je tudi restavracija, picerija, trgovina, trafika in lokal. Urejena imajo tudi žar mesta. Po delu kampa deluje brezplačni
brezžični internet.
Info
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