“NEW PARK MILANO”
DESCRIÇÃO
O nosso camping para trailers se estende por uma área completamente asfaltada de 12.000 metros (único
no gênero na Itália). A área para estacionamento dos trailers conta com iluminação de 8kw, que ilumina
todo o espaço. Estamos abertos 22 horas por dia e temos cercas antirroubo em todo o perímetro
conectada à força policial e vigilância noturna no local. Há também um guarda-noturno com cão de
guarda.
O camping de trailers só está fechado das 20:30 às 22:00 para limpeza e teste dos sistemas antirroubo.
Durante o dia, os visitantes podem usar um controle remoto pessoal para entrar. À noite, no entanto, o
acesso tem que ser feito através do guarda de plantão.
O sistema de gravação por vídeo permite a devida cobertura para que o parque esteja em conformidade com
a lei.
LOCAL
Via Luigi Tukory, 6
20161 Milão
Fone: +39 026453053
Fax:
+39 026453053
Celular: +39 3777081657
E-mail: newparkmilano@yahoo.it
Website: www.newparkmilano.eu
Horário de funcionamento: 22 horas por dia nos 365 dias do ano
SERVIÇOS E PREÇOS
40 vagas de estacionamento para trailers
25 euros por 24 horas com tudo incluído
PESSOA PARA CONTATO
Sta. Enza 02.6453053

“CAMPING MILANO”
DESCRIÇÃO
O “Città di Milano” (mencionado no site como “Camping Milano”) é um parque de acampamento de
quatro estrelas, localizado a poucos quilômetros da feira Rho e do centro da cidade e a menos de 3 km do
Estádio San Siro. É de fácil acesso por meio de ônibus e carro.
O parque tem atraentes bangalôs completos rodeados por pinheiros com ar condicionado/aquecimento,
banheiros, chuveiros, cozinha e área gramada. Os bangalôs prometem uma estadia tranquila e relaxante
para aqueles que pretendem visitar Milão para turismo ou a negócios.
O camping dispõe de um bar, um restaurante-pizzaria, uma área de piquenique, 50 diferentes tipos de
bangalôs, 244 espaços para barracas e trailers, uma sala de jogos, lavanderia, banheiros modernos, várias
equipamentos desportivos e uma granja com minizoológico.
Aqueles que estiverem acampando durante os meses de verão terão desconto para visitar o parque
aquático vizinho.
LOCAL
Via Gaetano Airaghi,
61 20153 Milão MI
Fone: 02 4820 7017
E-mail: info@campingmilano.it
Website: www.campingmilano.it
Horário de funcionamento: 24 horas por dia nos 365 dias do ano
SERVIÇOS
• Sauna • Lavandaria • Banheiros privativos • Banheiros para crianças • Banheiros acessíveis para
deficientes• Secador de cabelo, ferro e tábua de passar disponíveis na recepção mediante solicitação •
Videogames • Minimercado • Restaurante - Pizzaria - Bar • WI-FI • Área para as crianças brincarem • Área
de piquenique e churrasqueira • Pingue-pongue • Canchas de basquetebol, futebol e voleibol •
Minizoológico • Veterinário www.vet-care.co • Serviço de transporte pago disponível mediante solicitação
• Estacionamentos tanto cobertos e abertos • Lojas de acessórios para veículos de acampamento •
Serviço para campistas a 25 euros por 24 horas com tudo incluído
CONTATOS
Sr. Gil (proprietário), Sr. Federico

“NUOVO RIMESSAGGIO”
O parque de acampamento para trailers “Fontanesi Leontina” (mencionado no site como “Nuovo
Rimessaggio” ou “Novo parque de acampamento para trailers”)
Via Alzaia Naviglio Grande, 196
20100 Milão
Fone +39.02.428101
Celular +39.347.1984351
E-mail: info@nuovorimessaggio.it
Website: www.nuovorimessaggio.it
Nova lista de preços
€ 25 por grupo
€ 3 por eletricidade ao dia
€ 2 de imposto de férias por pessoa
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