
NEW PARK MILANO   

 

CAMPER AREAS.SW 

 

 

BESKRIVNING 
Vår husbilspark omfattar ett helt asfalterat område på 12 000 kvadratmeter (den enda av sitt slag i Italien). 
Området har belysning på 8 kW, vilket lyser upp hela området. Vi har öppet 22 timmar om dygnet och det 
finns ett inbrottsskyddande stängsel runt området som är kopplat till lokal polis och till nattvakt. Det finns 
även en ronderande nattvakt med vakthund. 
 
Husbilsparken är endast stängd mellan klockan 20:30 - 22:00, för städning och test av inbrottsskyddet. 
 
På dagtid kan gästerna använda en personlig fjärrkontroll, för att komma in på området. Nattetid kan 
gästerna endast komma in via nattvakten. 
 
Videoinspelning sker och det garanteras att denna görs i enlighet med lokala lagar. 

 
PLATS 
Via Luigi Tukory 6 
20161 Milano 
Telefon: +39 026453053 
Fax: +39 026453053 
Mobil: +39 3777081657 
E-post: newparkmilano@yahoo.it  
Webbplats: www.newparkmilano.eu 
Öppettider: 22 timmar/dag, 365 dagar/år 

 
SERVICE OCH PRISER 
40 husbilsplatser 
EUR 25 per dygn, allt ingår 

 

KONTAKTPERSON 
Ms. Enza +39 026453053 

 

 

mailto:newparkmilano@yahoo.it
http://www.newparkmilano.eu/


CAMPING MILANO   
 

CAMPER AREAS.SW 

 

BESKRIVNING 
Città di Milano (på webbplatsen kallad Camping Milano) är en 4-stjärnig campingplats några få kilometer 
från Rho-området och stadens centrum samt mindre än 3 km från San Siro Stadium. Det är enkelt att 
komma dit med buss och via motorvägen. 
 
Campingplatsen har vacker grönska samt bungalows med luftkonditionering/värme, toaletter, dusch, kök 
och gräsmatta. Dessa bungalows ger en lugn och avslappnande miljö för dem som besöker Milano som 
turister eller i affärer. 
 
Campingplatsen har en bar, en restaurang/pizzeria, ett picknick-område, 50 olika bungalows, 244 platser 
för tält och husbilar, ett rum med spel, en tvättstuga, moderna duschrum, olika typer av sportutrustning 
och djur för barnen. 
 
Personer som campar här under sommarmånaderna får rabatt vid den intilliggande vattenparken. 

 
PLATS 
Via Gaetano Airaghi 61 
20153 Milano 

Telefon: +39 0248207017 
E-post: info@campingmilano.it 
Webbplats: www.campingmilano.it  
Öppettider: 24 timmar/dag, 365 dagar/år 

 
SERVICE 
•Bastu •Tvättstuga •Privata badrum •Badrum för barn •Badrum för funktionsnedsatta •Hårtork, strykjärn 
och strykbräda finns att låna i receptionen •Dataspel •Minibutik •Restaurang - Pizzeria – Bar •Wi-Fi 
•Lekplats för barn •Område för picknick och grillning •Bordtennisbord •Planer för basketboll, fotboll och 
volleyboll •Djur för barn •Veterinär www.vet-care.co •Biljett för busstransport kan köpas •Parkering både 
med och utan tak •Tillbehörsaffär för husbilar •Camping kostar EUR 25 per dygn, allt ingår 

 
KONTAKTPERSONER 
Mr. Gil (ägare), Mr. Federico 

 

 

mailto:info@campingmilano.it
http://www.campingmilano.it/
http://www.vet-care.co/


NUOVO RIMESSAGGIO   
 

CAMPER AREAS.SW 

 

Fontanesi Leontina för husbilar och husvagnar (på webbplatsen kallad Nuovo Rimessaggio eller New 
Caravan Park) 
 
Via Alzaia Naviglio Grande 196 
20100 Milano 
Telefon: +39 02428101 
Mobil: +39 3471984351 
E-post: info@nuovorimessaggio.it 
Webbplats: www.nuovorimessaggio.it 

 

Ny prislista 
EUR 25 per grupp 
EUR 3 för el per dag 
EUR semesterskatt per person 

 

 

 

mailto:info@nuovorimessaggio.it
http://www.nuovorimessaggio.it/

