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Las Moreras Camper Park en Alcossebre
Las Moreras Camper Park en Alcossebre
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Alcalà de Xivert - Alcossebre [1]
Las Moreras AC, Camper Park Alcossebre
+34 657 61 86 36
lasmorerasac@gmail.com [2]
Las Moreras AC, Camper Park Alcossebre [3]
Offer description:
Vas pel món en autocaravana o per contra és la teua primera vegada? Dirigeix-te a
Alcossebre, t'esperen platges impressionants i Las Moreras Camper Park, el lloc on parar la
teua caravana de forma còmoda i segura.

Las Moreras Camper Park [4] és un aparcament d'autocaravanes en Alcossebre. Entre els
serveis que inclouen estan la presa elèctrica i il·luminació individual en cada plaça, ombra a
l'estiu en totes les places, safareig d'AC?s, condícies i dutxes d'aigua calenta, rentadores i
assecadores i servei de càrrega d'aigua i buidatge per a autocaravanes en trànsit. En l'espai
compten amb places anivellades de 40 metres amb zona especial per a grans
autocaravanes. No hauràs de preocupar-te per res.
Aquesta és una ubicació ideal per a passar uns dies a la platja en parella o amb la teua
família. El caravaning és un moviment que permet gaudir de les destinacions turístiques des
d'una altra perspectiva. Caravanes, autocaravanes, campers? viu els llocs amb la casa al coll!
Alcalà de Xivert - Alcossebre [5] té paisatge de mar i de muntanya, per la seua proximitat a
la Serra d?Irta. És per això que trobarem plans i muntanyes en perfecta harmonia amb
platges i zones rocoses. Sense dubte és un lloc idoni per a l'estiueig i el descans amb
temperatures més que agradables durant tot l'any. Gaudeix de la seua rica gastronomia amb
productes frescos i receptes que faran que sentes que estàs de vacances.
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