
“NEW PARK MILANO”   

 

 

 

KUVAUS 
Karavaanareille tarkoitettu 12 000 neliömetrin leirintä-alue on kokonaan asfaltoitu (ainut Italiassa). 
Parkkialue on kokonaan valaistu. Olemme auki 22 tuntia vuorokaudessa ja meillä on varkauksia estävä aita, 
josta menee hälytys suoraan paikalliseen poliisiin. Paikalla on myös yövahti ja vartiokoira. 
 
Alue on suljettuna vain kello 20:30-22:00 siivousta ja järjestelmien tarkistamista varten. 
 
Päivällä asiakkaat käyttävät henkilökohtaista kauko-ohjainta kun he tulevat alueelle. Yöllä kulku tapahtuu 
vain paikalla olevan vartijan kautta. 
 
Videonauhoitus varmistaa, että kaikkia nauhoittamiseen liittyviä lakeja noudatetaan. 

 
SIJAINTI 
Via Luigi Tukory, 6 
20161 Milano 
Puh: +39 026453053 
Faksi: +39 026453053 
Matkapuhelin: +39 3777081657 
Sähköposti: newparkmilano@yahoo.it  
Verkkosivu: www.newparkmilano.eu 
Avoinna: 22 h/vrk, 365 vrk/vuosi 

 
PALVELUT JA HINNAT 
40 parkkipaikkaa matkailuvaunuille 
25 Euroa x 24 tuntia, kaikki sisältyy hintaan 

 
YHTEYSHENKILÖ 
Ms. Enza  02.6453053 

 

 

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


“CAMPING MILANO”   
 

 

KUVAUS 
“Città di Milano” (mainitaan verkkosivulla nimellä “Camping Milano”) on neljän tähden leirintäalue 
muutaman kilometrin päässä Rho-messualueelta ja keskustasta ja alle kolmen kilometrin päässä San Siro -
stadionilta.  Paikkaan on helppo pääsy linja-autolla ja moottoritien kautta. 
 
Leirintäalueella on viehättävät, ikivihreiden puiden ympäröimät mökit, joissa on ilmastointi/lämmitys, WC, 
suihku, keittiö ja nurmikkoalue. Mökit tarjoavat rauhallisen ja rentouttavan paikan kaikille, jotka haluavat 
vierailla Milanossa. 
 
Leirintäalueella on baari, ravintola-pizzeria, picnic-alue, 50 erilaista mökkiä, 244 paikkaa teltoille ja 
matkailuvaunuille, pelihuone, pesutupa, modernit saniteettitilat, erilaisia urheiluvälineitä sekä 
kotieläintarha. 
 
Kesällä vierailijat saavat alennusta viereisestä vesipuistosta. 

 
SIJAINTI 
Via Gaetano Airaghi, 
61 20153 Milano MI 

Puh: 02 4820 7017 
Sähköposti: info@campingmilano.it 
Verkkosivu:  www.campingmilano.it  
Avoinna: 24 h/vrk, 365 vrk/vuosi 

 
PALVELUT 
•Sauna •Pesutupa• Yksityiset kylpyhuoneet •Lasten WC:t •Kylpyhuoneet liikuntavammaisille 
•Hiustenkuivaaja, silitysrauta ja -lauta saatavana vastaanotosta •Videopelejä •Mini-market •Ravintola - 
Pizzeria – Baari •WI-FI •Lasten leikkialue •Picnic- ja grillialue •Ping Pong •Kori-, jalka- ja lentopallokentät 
•Kotieläintarha •Eläinlääkäri www.vet-care.co •Bussikuljetus eri pyynnöstä• Myös katettuja 
parkkipaikkoja •Matkailuvaunun tarvikkeita myytävänä •Matkailuvaunun hinta 25 Euroa per 24 tuntia, 
kaikki sisältyy hintaan 

 
YHTEYSHENKILÖT 
Mr. Gil (owner), Mr. Federico 

 

 

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


“NUOVO RIMESSAGGIO”   
 

 

“Fontanesi Leontina” Caravan and Camper Parking (mainitaan verkkosivulla nimillä “Nuovo Rimessaggio” tai 
“New Caravan Park”) 
 
Via Alzaia Naviglio Grande, 196 
20100 Milano 
Puh. +1-630+39,02428101 
Matkapuhelin: +39.347.1984351 
Sähköposti: info@nuovorimessaggio.it 
Verkkosivu: www.nuovorimessaggio.it 

 

Uudet hinnat 
€ 25 per ryhmä 
€ 3 sähkö per päivä 
€ 2 vero per henkilö 

 

 

 

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

