Nocleg w resorcie Tropical Islands - niezapomniane przeżycie!
Komfortowy nocleg w hali – w pokoju, bungalowie, namiocie –, a może na łonie natury na
campingu, domkach Mobile Homes lub w jednym z domków wakacyjnych? Oferta noclegowa
w Tropical Islands i okolicy jest wyjątkowo urozmaicona i dostosowana do potrzeb szerokiej
klienteli.
Największa w Europie tropikalna wyspa oferuje bogaty wybór obiektów noclegowych,
zarówno bezpośrednio w hali, jak i poza halą na terenie resortu wypoczynkowego.
Pokoje i bungalowy
Warto przenocować w pokojach i bungalowach ulokowanych w kolorowych domkach na
terenie hali Tropical Islands, utrzymanych w stylu karaibskim, afrykańskim i azjatyckim.
Niektóre pokoje zapewniają komfort pokoju hotelowego najwyższej klasy m.in. dzięki
obecności ekskluzywnych designerskich mebli.
Dwu- i czteroosobowe pokoje wyposażone są w podwójne łóżka, łóżka piętrowe oraz sofy z
funkcją do spania. Jest możliwość dostawek, również dziecięcych łóżeczek podróżnych.
Większość pokoi posiada klimatyzację, własną łazienkę i nowoczesne odbiorniki TV.
Kilka pokoi mieści się na parterze - są one łatwo dostępne również dla osób na wózkach
inwalidzkich.
Niezapomniany widok na Lagunę rozpościera się z Apartamentów Junior, górujących nad
wodospadem.
Obozowiska Rainforest Camp i Sunset Camp
W znajdujących się w hali obozowiskach Rainforest Camp i Sunset Camp czekają na gości
namioty z materiału. Dwu- i czteroosobowe namioty Safari stoją na delikatnym plażowym
piasku. Są wyposażone w materace na stelażach, prześcieradła, poduszki i lekkie kołdry.
Obozowiska z namiotami oddziela od otaczających przejść pas tropikalnej zieleni.
Camping
Nowoczesny camping Tropical Islands spełnia wymogi campingu pięciogwiazdkowego.
Wysoką jakość naszego campingu potwierdza wyróżnienie "Campingplatz Auszeichnung 2014"
przyznane przez ADAC/ANBW oraz nagroda Camping.Info Award 2015. To najbardziej
prestiżowe nagrody w branży. Camping jest otwarty przez cały rok. Znajduje się na odległość
wzroku od Tropical Islands i zajmuje 6 hektarów. Na campingu znajdują się stanowiska
postojowe dla kamperów i przyczep campingowych - 72 typu Standard - i 20 typu Komfort -,
25 namiotów tipi oraz pole namiotowe o powierzchni 5.000 metrów kwadratowych dla gości
przyjeżdżających z własnym namiotem.
Pomieszczenia sanitarne spełniają wysokie standardy – są wśród nich łazienki familijne,
prysznice, prysznice dla psów i pralki. W przyległym sklepiku, tzw. camp shopie, można dostać
artykuły codziennego użytku oraz zjeść śniadanie. W położonym na terenie campingu Centrum
Rekreacji można pograć w gry zespołowe, jak koszykówka, piłka ręczna, dwa ognie,
badminton, tenis stołowy i boccia.

Domki Mobile Homes
Na wydzielonym terenie campingu znajdują się 83 komfortowo wyposażone domki Mobile
Homes o powierzchni 35 m². W każdym z nich mieszczą się 2 sypialnie, salon z sofą
przeznaczoną również do spania, nisza kuchenna, łazienka z prysznicem i toaletą oraz
dodatkowa toaleta. Na tarasie o powierzchni 26 m² wyposażonym w meble ogrodowe i grilla
można opalać się lub grillować. Domki Mobile Homes przeznaczone są dla sześciu osób i
można z nich korzystać przez cały rok. Mobile Homes Deluxe, przeznaczone dla max. dwóch
osób, posiadają również saunę.
Między campingiem a halą kursuje bezpłatny autobus. Goście pozostający na noc mogą
korzystać gratis z naszego wi-fi.
Domki wakacyjne, hotele
W odległości kilku kroków od hali znajdują się doskonale wyposażone domki wakacyjne
Novasol z miejscami dla 4 do 8 osób. W każdym jest kuchnia, a na zewnątrz ogród i miejsce
do zaparkowania samochodu. Niektóre domki posiadają też własną saunę i kominek.
Zachęcamy również do skorzystania z noclegów w okolicznych hotelach partnerskich i
pensjonatach wszystkich klas i kategorii. Więcej informacji w rubryce „Info dla gości“ na
stronie www.tropical-islands.de/pl lub pod numerem telefonu +49 (0) 3 54 77 - 60 50 50
(codziennie w godz. 8:00 - 21:00). Informacje i wskazówki dotyczące rezerwacji domków
wakacyjnych na stronie naszego partnera NOVASOL: www.novasol.pl.
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