Camping Pullmann
Piešťany
Odporúčané pre seniorov 60+
a rodiny s deťmi

© Posádka: Milan a Marcela

Camping sa nachádza pri vodnej nádrži Sĺňava
Piešťany v priamej blízkosti cyklotrasy, ktorá vedie po
brehu okolo nádrže . Je prevádzkovaný druhou gene ráciou majiteľov , čo vidieť v každom detaile usporiadania
miest vyhradených pre kempovanie a prozákazníckom
prístupe k návštevníkom . Napriek minimálnemu priestoru
sociálnych zariadení (WC,sprchy) nás príjemne prekvapila
čistota a nápaditosť ich interiru, pričom si svoj štandard
sudržiavali aj pri veľkej obsadenosti campu. Pre potreby
klientov zariadenia je k dispozícii kompletne vybavená
kuchynka ako aj zázemie pre campery.

Camping ponúka pre caravany dostatočné
priestory na zaparkovanie, ktoré nie sú označené a
obmedzené. Pripojenie na elektriku je riešené
klasickými centrálnymi rozvodňami. Voda je
dostupná v centrálnom zdroji . Súčasťou areálu je aj
ponuka stravovacích služieb s vynikájúcou kvalitou
podávaných špecialít.
Pre návštevníkov campu je k dispozícii
minibazén, detské ihrisko a trampolíny pre pohybové
aktivity deti. V tesnej blízkosti je cyklotrasa s
asfaltovým povrchom a za ňou na brehu jazera je
možné spustenie člna. Napriek veľkému počtu rybárov
je podľa našich zistení pohyb po vodnej hladine bez
problémov.

Pripojenie na wifi je bezplatné. Signál dosť
kolíše pričom najlepší príjem je v centre campu a pri
priestore reštaurácie.
Všetky priestory sú pod dôraznou kontrolou
majiteľov pričom je dominantná čistota a poriadok,
smetné nádoby v sociálnych zariadeniach sa vysýpajú
niekoľkokrát denne. V celom areáli campu vládne
domáce prostredie a rodinná atmosféra.
Okolie campu dáva príležitosť na nenáročnú
cykloturistiku , prechádzky do okolia a člnkovanie .
K dobrej atmosfére pobytu prispieva aj veľké
zanietenie domáceho obyvateľstva pre športovanie
ako aj rozsiahla ponuka možností relaxu v blízkom
okolí.

Pre seniorou odporúčame nastaviť svoj príchod
začiatkom týždňa (pondelok alebo utorok) nakoľko
na víkend je camping plne pod náporom vodákov,
ktorí sa zúčastňujú na splave Váhu.
Tiež by sme chceli
upozorniť na uzáveru cez
hrádzu na cyklotrase
okolo vodnej nádrže , tak
ako je uvedená na
obrázku viď.foto

Pri ceste späť od Piešťan do areálu campingu
je zakázaný prechod pre peších , možný prechod
je len na bicykli ..chodník pre peších je uzamknutý...
Záverom je možné konštatovať, že camping vo svojej
kategórii poskytuje porovnateľné prostredie pre
ubytovanie, pohybové aktivity a služby ako je štandard
v porovnateľných súkromných zariadeniach v Rakúsku
a Holandsku .

