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Dragi 
prijatelji kampira-
nja!
Veseli nas, da Vam tudi letos 
lahko predstavimo izvrstno 
ponudbo na otokih Cresu in 
Lošinju.
Tr u d i m o  s e ,  s  p o m o č j o  v e l i k i h 
investicij,zadovoljiti potrebe naših gostov, 
da bi jim tako ponudili večji komfort in 
boljše ponudbe za preživljanje prostega 
časa.
Ne glede na to ali želite uživati v miru, v 
samoti, v naravi ali iščete odgovarjajočo 
parcelo za Vašo družino, „Jadranka kam-
pi“ nudijo za vsak okus odgovarjajoče.
Zelo smo veseli, da lahko Vam in Vaši 
družini zaželimo dobrodošlico na otokih 
Cresu in Lošinju.

KAMPIRANJE 
         Cres & Lošinj

OpOMbaPsi so dovoljeni vvseh kampih! Prosimo Vas,da pse vodite na 
povodcu in jih ne puščate, da 

se svobodno gibajo po kamp naselju!
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kaMp Za 
NaTURiSTe 
balDaRiN
Na otoku Cresu
Na površini 20 ha,na sredini velike-
ga področja, ki spominja na naravni 
park,naši kamperji lahko – še posebno  
tisti, ki imajo raje naturistične plaže –  
najdejo idealni prostor za svoj  
zasluženi oddih.

Podrobneje na straneh 10 - 11

kaMp 
ČIKAT
Na otoku Lošinju
Prelepi zaliv  Čikat nudi,na površini  
30 ha,našim kamperjem idealno mesto  
za oddih. V samo 20 minutah hoda 
lahko pridete do centra mesta Malega  
Lošinja.

Podrobneje na straneh 12 - 13

kaMp bijaR 
Na otoku Cresu
Na površini 5,0 ha – točno poleg  
zgodovinskega mesteca Osor-se  
nahaja kamp za zal jubl jence v  
kampiranje v senci 100-letnih pinij.

Podrobneje na straneh 8 - 9

kaMp 
SlaTiNa
Na otoku Cresu
Na površini 15 ha, v prekrasnem 
mediteranskem gozdu, naši gosti  
lahko počivajo na parcelah katere 
ležijo na terasastem terenu.

Podrobneje na straneh 6 - 7
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Ali že veste ...
..., da je skupno antično ime te  
otoške skupine Apsyrtides?

..., da na otoški skupini Cres & Lošinj 
živi okoli 190 različnih vrst ptic?

..., da v obalnem področju okrog 
Cresa in Lošinja živi okoli 150 
delfinov?

..., da na otokih raste skoraj 1.500 
različnih vrst rastlin?

..., da je v vodah Lošinja odkrita ena 
od najvrednejših antičnih arheoloških 
na jdb:  b ronas ta  s ta tua a t le ta 
Apoksiomena iz 4. stoletja p.n.š?

Geografski položaj
Otoka Cres in Lošinj sta del otoške 
skupine, ki leži v Kvarnerskem zalivu. 
Cres,največji hrvaški otok (dolžine 
68 km, širine 13 km) je s premičnim 
mostom v Osorju povezan z otokom 

Veliki in mali otoki, 
zalivi in plaže pokrite 
z bogatimi borovimi 
gozdovi, se imenujejo 
tudi Apsyrtides. Izredno 
blaga klima, kristalno 
m o d r o  m o r j e  i n 
mediteransko zelenje 
so idealen ambient za 
telesni in duševni oddih. 

Lošinjem. Kot posebno zanimivost 
naj omenimo pojavo sladkovodnega 
jezera Vrana, ki otoka Cres in Lošinj 
oskrbuje s pitno vodo. Otoška skupina 
Lošinj zajema otoke Lošinj (74,68 km2) 
kot tudi manjše otoke Unije, Ilovik, 
Susak, Srakane in ostale nenaseljene 
otoke.

Podnebje
Seve rn i  de l  o toka  Cresa  ima 
submediteransko podnebje, ostanek 
otoške skupine pa ima mediteransko 
podnebje. To podnebje je blago, z  
veliko sonca, ima topla in suha poletja  
ter deževne jeseni oziroma zime. 
Povprečna temperatura zraka poleti 
je 24°C, temperatura morja poleti je 
22°C. Burja (veter s severovzhoda), 
Jugo (veter z juga) in Maestral (veter 
s severozahoda) so vetrovi, ki se 
najpogosteje pojavljajo.

Otoka Cres & Lošinj
              Islands of vitality
Otoka Cres & Lošinj
              Islands of vitality

Zimski i Zdraviliškiturizem
natančneje nastrani 18 & 19

PriporočiloOdkrijte čare otokovCresa in Lošinja
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Izleti
Ob ogledu mesta lahko uživate v 
kulturi in lepotah narave ali se lahko 
sprostite ob ladijski vožnji do sose-
dnjih otokov – Susak, Ilovik in Unije, 
obiščete pa lahko tudi zaliv Zanja s 
„Plavo špiljo„ (Modro jamo).

Na otoku lahko planinarite po lahko 
prehodnih planinskih poteh. Najvišji 
vrhovi so Sis (648 m) in Gorice (650 
m) na Cresu in Osoršćica na Lošinju 
z vrhom Televrin (589 m). Osoršćica 
je privlačna za ljubitelje planinarjenja 
na dolge steze. Romantična spreha-
jališča ob obali ali v gozdu pinij so 
idealna za dolge sprehode. 

Po napornem planinarjenju uživajte v 
plavanju, surfanju ali jadranju v turki-
zno-modrem in čistem morju. Številni 
centri za potapljanje na otoku orga-
nizirajo izlete in tečaje potapljanja. 
Če boste kljub pričakovanju doživeli 
kakšen oblačen dan ga izkoristite 
za obisk muzejev v Cresu, Osorju 
ali v Malem Lošinju. Na bogato in 
znano preteklost Vas bodo v Osorju 

spomnili številni arheološki ostanki, 
muzej sakralne umetnosti, arheološka 
zbirka in katedrala. 

Zaradi blagega mediteranskega pod-
nebja je možno celo leto igrati tenis 
na prostem. Številni, negovani tenis 
tereni se nahajajo na celem otoku. 

Otok lahko raziščete s kolesi katere 
si lahko izposodite na otoku. Na re-
cepciji kampa vprašajte tudi za manj 
znane možnosti izletov.

Prihod
Z avtomobilom iz Trsta (Italija): Mejni 
prehod Pasjak – Opatija – trajektno 
pristanišče Brestova – z ladjo do Poro-
zine – Otoka Cres & Lošinj

Z avtomobilom iz Ljubljane (Slovenija): 
Mejni prehod Rupa – Reka – Otok Krk 
(dostopen preko mosta) – trajektno 
pristanišče Valbiska – z ladjo do Me-
raga – Otoka Cres in Lošinj ali mejni 
prehod Rupa – Reka – Opatija – traj-
ektno pristanišče Brestova – z ladjo do 
Porozine – otoka Cres in Lošinj. 

Vožnja s trajektom traja približno 20 
minut. Karte kupite v pristanišču, naro-
čila niso možna. Točen vozni red naj-
dete na strani 24!

Dodatne informacije boste našli na: 

www.camps-cres-losinj.com
ONLINE BOOKING
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2010 - 2015

KAMP 
SLATINA
Insel Cres

Zaliv Tiha

Zaliv Slatina

KAMP 
SLATINA
Na otoku 
Cresu
K a m p  S l a t i n a  j e 
obkrožen s prekrasnim 
mediteranskim gozdom 
in se nahaja na jugo- 
zahodni obali otoka Cresa.

Na površini velikosti 25 ha se 
nahajata dva prodnata zaliva 
„Slatina„ in „Tiha„. Med njima se 
razteza skalnata obala z raznimi 
možnostmi za ležanje. V bližini 
prodnatega zaliva „Slatina„ se 
nahajajo romantične in osamljene 
p laže za l jubi te l je  nudizma. 
Čarobna ribiška vas Martinšćica 
je oddaljena 1 km,mesto Cres 
pa 27 km.

Namestitev
Približno 500 kamp prostorov je formi-
ranih v obliki teras in nudijo veličasten 
razgled na morje. Večina kamp prosto-
rov ima priključek za elektriko. Parcele 
terasaste oblike so idealne za namestitev 
manše in srednje velikosti kamp prikolic 
in avtodomov.
Posebno zanimiva so parcelirana kampir-
na mesta (SUPERIOR, PREMUIM, COM-
FORT, STANDARD), ki imajo elektriko, 
vodo, nekatera od njih pa tudi odvod. 
Parcelirana kampirna mesta se lahko 
rezervira preko agencije Happy Ferien. 
V kampu lahko najamete tudi mobilne 
hišice podjetja Gebetsroither (natančneje 
na str. 20-21).

OpOMbaZ letom 2015 imajo gosti
kampa na voljo brezplačnegatrenerja za pse.
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Kamp je odprt od 28. marca do 10. oktobra

Hrana in pijača
Na razpolago imate restavracijo, 
pizzerijo, dva Caffe bara in trgovino 
z živili.

Sanitarije
6 urejenih in povsem novo opremlje-
nih sanitarnih prostorov s toplo vodo 
(otroške sanitarije, previjalnica za 
dojenčke, družinske kopalnice z mo-
žnostjo najema, 3 pralna stroja in 3 
sušilca), 5 prostorov za praznenje ke-
mičnih WC-jev in sanitarija, ki je v 

zalivu Tiha in ima možnost ogrevanja 
ter je prilagojena invalidom, opre-
mljena je tudi s pralnim in sušilnim 
strojem.

Šport in zabava
Za naše male ljubitelje kampiranja 
smo organizirali animacijo za otroke 
od konca junija do srede septembra, 
imamo pa tudi otroška igrišča. Mini 
golf, odbojka na mivki, namizni tenis 
in šola potapljanja (Agram, www.
agramsub.hr; mob: +385 99 323 
2305 ili +385 98 193 2720), mo-

žnost najema čolnov ali koles, spust 
za čolne v kampu v zalivu Slatina. 
Kamp je idealen kot štartno mesto za 
izlete po okolici.

Kamp Slatina
51556 Martinšćica, Hrvaška
Tel: +385 (0) 51 574 127, Fax: +385 (0) 51 574 167
E-mail: info@camp-slatina.com, 
www.camps-cres-losinj.com

DOPLAČILA: cena rezervacije za kamp prostor EUR 30,-. Stroški prijave na osebo EUR 1,- (enkratno). Turistična 
taksa EUR 0,80 (III, IV, X), EUR 1,- (V, VI, VII, VIII, IX) na osebo na dan. Otroci do 11,99 ne plačajo turistično takso, 
od 12 – 17,99 let plačajo samo 50%. Cenik v eurih je samo informativen in je odvisen od tečaja. Plačate lahko 
v kunah in eurih ali s karticami Maestro, American Express, Diners-Club, Eurocard/Mastercard, VISA.
* Kamp ne odgovarja za čolne,ki se nahajajo v kampu. Čolni in prikolice za prevoz čolnov so lahko samo na za 
to določenih, varnih mestih za parkiranje.

GpS
koordinate: 
44°49‘15‘‘N/
14°20‘33‘‘E

Pomembno za kamperje:

•	Novo:	zaliv	Slatina	-	30	novih
				mobilnih	hišic
• Projekt za pse „Camping Cum Cane“: 
    podrobneje na naši web strani
• RUMENA TABLA - ADAC
	 priporočilo	2011.	in	2012.
• Malo pristanišče s privezi v zalivu Tiha
• Ambulanta je oddaljena 1 km
• Prodaja in polnjenje plina
• Pomoč pri iskanju prostega
   kampirnega mesta
• Brezplačen Wi-Fi - dostopen v večjem
   delu kampa
• Masaža

SpleTNa ReZeRvaCija
www.camps-cres-losinj.com

PriporočiloRezervirajte	vnaprej	Vaš	
kamp	prostor	preko	agencije:Happy Ferien(nudimo ugodne tedenske pakete)
Podrobnejše informacije se 

nahajajo na strani 26, 27 & 28,
točen načrt kamp prostorov na strani 14

Individualne cene 
za nočitev v €

28. 3. - 16. 5.,  
12. 9. - 10. 10.

16. 5. - 27. 6.,
29. 8. - 12. 9.

27. 6. - 11. 7.,
22. 8. - 29. 8. 11. 7. - 22. 8.

Nočitev na osebo 5,00 7,00 8,80 8,90
Otroci do 2.99 let GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Otroci od 3 do 6.99 let 1,50 2,00 2,70 2,90
Mladi od 7 do 12.99 let 3,00 4,00 5,10 5,40
Kamp prostor (neparceliran) 5,50 6,50 7,00 8,50
Standard prostor (z elektriko) 6,00 7,00 7,50 9,00
Comfort prostor (z elektriko in vodo) 7,00 9,00 12,00 13,50
Premium prostor (z elektriko, vodo in odvod) 8,00 13,00 15,00 16,50
Superior prostor (z elektriko in vodo) 9,00 15,00 18,00 20,00
Pes 3,50 3,50 3,50 3,50
Najem frigo box-a 1,50 2,00 3,00 3,00
Čoln* 3,00 3,00 5,00 5,00
Čoln mol A 8,00 8,00 12,00 12,00
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Free

Namestitev
Ponujamo parcelirana kampirna me-
sta (SUPERIOR, PREMIUM, COMFORT, 
STANDARD) z uporabo elektrike, vode in 
odvoda. V kampu lahko najamete tudi 
mobilne hišice ter kamp prikolice podje-
tja Gebetsroither (natančneje na str. 20 
– 21). Vsi kamp prostori se nahajajo v 
prekrasnem gozdu, ki poleti nudi dovolj 
sence. 
Točno  z ra ven  kampa  j e  ma jhen  
zaliv v katerem se lahko kopate. Sto me-
trov naprej, v smeri Osorja, se nahaja še 
en zaliv idealen za kopanje in sončenje.

500 m oddaljen od 
zgodovinskega mesteca 
Osor, se nahaja, v senci 
100 let starih pini j, 
kamp Bijar.

Kamp Bijar je še posebno zanimiv 
za lastnike čolnov, ker ima za njih 
idealen položaj. Čez celo dolžino 
kampa se razteza skalnata plaža. 
Med pitoresknimi zalivi pa se 
nahaja tudi kakšna prodnata 
plaža.

Umetniške prireditve in znani 
„Osorski glasbeni večeri„ v 
poletnih mesecih ustvarajo vtis, 
da je Osor eden od najbolj 
živahnih mest na otoku.

KAMP BIJAR 
Insel Cres
KAMP BIJAR 
Na otoku 
Cresu

OpOMbaKamp Bijar v Osorju je posebno zanimivza kamperje z manjšimi kamp prikolicami in šotori.
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DOPLAČILA: cena rezervacije za kamp prostor EUR 30,-. Stroški prijave na osebo EUR 1,- (enkratno). Turistična 
taksa EUR 0,80 (IV, X), EUR 1,- (V, VI, VII, VIII, IX) na osebo na dan. Otroci do 11,99 let ne plačajo turistično takso, 
od 12 – 17,99 let plačajo samo 50%. Cenik v eurih je samo informativen in je odvisen od tečaja. Plačate lahko 
v kunah in eurih ali s karticami Maestro, American Express, Diners- Club, Eurocard/Mastercard, VISA. *Kamp ne 
odgovarja za čolne,ki se nahajajo v kampu. Prikolice za prevoz čolnov so lahko samo na za to določanih, varnih 
mestih za parkiranje.

Hrana in pijača
V kampu sta restavracija s hitro hrano 
in minimarket.

Sanitarije
Dve sanitariji s toplo vodo, ena dru-
žinska kopalnica z možnostjo najema, 
kopalnica za invalide, kabina za čišče-
nje kemičnih WC-jev, tuš za pse, servi-
ce-postaja, in dve perilice rublja so na 
razpolago gostom kampa.

Šport in zabava
Igrišče za otroke, namizni tenis, odboj-
ka na plaži in teren za košarko, spust 
za čolne. Možnost najema čolnov. 
Možnost potapljanja 3 km od kam-
pa. Animacijo za otroke u juliju in 
avgustu.

Kamp je odprt od 24. aprila do 1. oktobra

Kamp Bijar
HR-51542 Osor, Osor bb, 
Tel: +385 (0) 51 237 147, Fax: +385 (0) 51 237 027, 
E-mail: info@camp-bijar.com
www.camps-cres-losinj.com

PriporočiloRezervirajte	vnaprej	Vaš	
kamp	prostor	preko	agencije:Happy Ferien(nudimo ugodne tedenske pakete)
Podrobnejše informacije se 

nahajajo na strani 26, 27 & 28,
točen načrt kamp prostorov na strani 14.

GpS
koordinate: 
44°41‘58‘‘N/
14°23‘47‘‘E

Pomembno za kamperje:
• NOVO: 10 mobilnih hišic
• Ambulanta je oddaljena 4 km
• Biološka naprava za
 prečiščevanje odpadnih vod
• Izposoja kolo
• Igrišče za odbojko na mivki
• Otroško igrišče
• MOBILNI MASER
• Pomoč pri iskanju prostega
   kampirnega mesta
• Brezplačen Wi-Fi - dostopen
   v večjem delu kampa

SpleTNa ReZeRvaCija
www.camps-cres-losinj.com

Kamp je 
opremljen 
po ekoloških
smernicah!

Individualne cene 
za nočitev v €

24. 4. - 16. 5.,  
12. 9. - 1. 10.

16. 5. - 27.6.,
29. 8. - 12. 9.

27. 6. - 11.7.,
22. 8. - 29. 8. 11. 7. - 22. 8.

Nočitev na osebo 5,00 7,00 8,80 8,90
Otroci do 2.99 let GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Otroci od 3 do 6.99 let 1,50 2,00 2,70 2,90
Mladi od 7 do 12.99 let 3,30 4,30 5,50 5,80
Prostor (neparceliran, brez elektrike) 4,00 4,50 6,00 6,50
Prostor (neparceliran, z elektriko) 6,00 7,00 8,00 9,50
Standard prostor (z elektriko) 6,50 8,50 9,50 12,00
Comfort prostor (z elektriko, vodo in odvod) 7,50 9,50 12,50 14,00
Premium prostor (z elektriko in vodo) 8,00 13,00 15,00 16,50
Superior prostor (z elektriko in vodo) 9,00 15,00 18,00 20,00

Pes 3,00 3,00 3,00 3,00

Najem frigo box-a 1,60 2,00 3,00 3,00
Prikolica - - 2,00 2,00
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Free

Namestitev
Del za oblečene se nahaja v sprednjem 
delu kampa. Naturistični del je v nadalje-
vanju in se razteza na 2/3 površine kam-
pa.

Večina kamp prostorov ima priključek za 
elektriko. V naturističnem delu boste na-
šli parcelirana kampirna mesta (SUPERI-
OR, PREMIUM, STANDARD) s priključki 
na elektriko in vodo. Če si želite imeti 
prostornost vašega doma, vam ponuja-
mo možnost najema mobilnih hišic in tudi 
kamp prikolic (natančneje na str. 20 - 21).

Za l jubitel je narave 
je idealen naturistični 
kamp Baldarin.

Kamp se nahaja na otoku Cresu, 
od Osorja je oddaljen 15 km, leži 
ob morju, v gostem gozdu pinij, na 
južnem vrhu otoka. Kamp je oaza 
miru z lepimi plažami, skritimi zalivi 
in kristalno čistim morjem. Pot, ki 
vodi do kampa je ovinkasta in 
zelo ozka,katero pa boste pozabili 
takoj, ko boste zagledali gost me-
diteranski gozd in odkrijete njegov 
živalski svet. Lahko boste opazovali 
srne, jelene ali ježe s svojega kamp 
prostora. Med dvema prodnatima 
plažama se nahaja dolga, naravna 
skalnata plaža. Odločite se 
za kamp Baldarin, če 
i šče te  odd ih  od 
vsakodnevnega 
hrupa in gneče. 

NATURISTIČNI	KAMP	
BALDARIN
Insel Cres

NATURISTIČNI	KAMP	
BALDARIN
Na otoku 
Cresu

PriporočiloNove in dobro označenesprehajalne poti v Punta Križi nudijo enkratno 
doživetje na sprehodih po starih pastirskih poteh.
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Kamp je odprt od 24. aprila do 1. oktobra

Hrana in pijača
Našim gostom je na razpolago 
restavracija, Caffe Bar in trgovina  
z živili.

Sanitarije
Kamp je opremljen s popolnoma 
novo sanitarijo na delu za „oblečene„ 
in s tremi velikimi in tremi manjšima 
sanitarijama v naturističnem delu 
(otroške sanitarije, previjalnica za 

Naturistični kamp Baldarin
Punta Križa bb., HR-51554 Nerezine, 
Tel: +385 (0) 51 235 646, Fax: +385 (0) 51 604 649 
E-mail: info@camp-baldarin.com, 
www.camps-cres-losinj.com

dojenčke in družinske kopalnice za 
najem). V naturističnem delu obstaja 
tudi kopalnica za invalide, tri kabine 
za praznenje kemičnih WC-jev, tri 
pralna in dva sušilna stroja za perilo.

Šport in zabava
Dva tenis igrišča, mini golf, odbojka 
na mivki, možnost najema čolnov kot 
tudi spust za čolne izpopolnjuje našo 
ponudbo. Od junija do septembra 
sta v kampu tudi zdravnik in maser. 

DOPLAČILA: cena rezervacije za kamp prostor EUR 30,-. Stroški prijave na osebo EUR 1,- (enkratno). Turistična 
taksa EUR 0,80 (IV, X), EUR 1,- (V, VI, VII, VIII, IX) na osebo na dan. Otroci do 11,99 let ne plačajo turistično takso, 
od 12 – 17,99 let plačajo samo 50%. Cenik v eurih je samo informativen in je odvisen od tečaja. Plačate lahko 
v kunah in eurih ali s karticami Maestro, American Express, Diners- Club, Eurocard/Mastercard, VISA.
* Kamp ne odgovarja za čolne,ki se nahajajo v kampu. Čolni in prikolice za prevoz čolnov so lahko samo na za 
to določenih, varnih mestih za parkiranje.

Pomembno za kamperje:

• Malo pristanišče s privez
• Prodaja in polnjenje plina
• 2- krat na dan vozi 
 avtobus v smeri Malega Lošinja
• Pomoč pri iskanju prostega
   kampirnega mesta
• Brezplačen Wi-Fi - dostopen
   v večjem delu kampa
• Možnosti izletov

SpleTNa ReZeRvaCija
www.camps-cres-losinj.com

Najbližja vas Punta Križa je oddaljena 
3.5 km. Animacijo za otroke u juliju 
in avgustu.

GpS
koordinate: 
44°36‘59‘‘N/
14°30‘32‘‘E

PriporočiloRezervirajte	vnaprej	Vaš	
kamp	prostor	preko	agencije:Happy Ferien(nudimo ugodne tedenske pakete)
Podrobnejše informacije se 

nahajajo na strani 26, 27 & 28,
točen načrt kamp prostorov na strani 15.

Individualne cene 
za nočitev v €

24. 4. - 16. 5.,  
12. 9. - 1. 10.

16. 5. - 27. 6.,
29. 8.. - 12. 9.

27. 6. - 11. 7.,
22. 8.. - 29. 8. 11. 7. - 22. 8.

Nočitev na osebo 5,00 7,00 8,80 8,90
Otroci do 2.99 let GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Otroci od 3 do 6.99 let 1,50 2,00 2,70 2,90
Mladi od 7 do 12.99 let 3,30 4,30 5,50 5,80
Prostor (neparceliran, brez elektrike) 4,00 4,50 6,00 6,50
Prostor (neparceliran, z elektriko) 6,00 7,00 8,00 9,50
Standard prostor (z elektriko) 6,50 8,00 9,50 12,00
Premium prostor (z elektriko 
in vodo)

8,00 13,00 15,00 16,50

Superior prostor (z elektriko in vodo) 9,00 15,00 18,00 20,00
Pes 3,00 3,00 3,00 3,00

Najem frigo box-a 
(samo v času glavne sezone) - 2,00 3,00 3,00

Čoln* 5,00 5,00 5,00 5,00
Čoln mol 8,00 8,00 12,00 12,00
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HRVAŠKA KVARNER
VEČJI KAMPI

1. mesto Free

Namestitev
Kamp ima na voljo parcelirane kam-
pirne enote (SUPERIOR, PREMIUM, 
COMFORT IN STANDARD) z uporabo 
elektrike in vode. Kamp ponuja tudi na-
mestitev v mobilnih hišicah ter kamp pri-
kolicah, ki jih lahko najamete.

Skalnata plaža, z dvema manjšima pro-
dnatima zalivoma, se razteza vzdolž 
kampa. Če želite vnaprej rezervira-
ti kamp prostor ob morju ali v gozdu, 
Vam to omogoča Happy Ferien.

Kamp se  naha ja  v 
prekrasnem, zelenem 
zalivu Čikat katerega 
ščit i jo stoletni bori, 
ka ter ih  senca sega 
skoraj do plaže.

Center mesta Malega Lošinja je 
oddaljen samo 2 km oziroma 20 
minut hoda. V kampu je možno 
najeti kamp prikolico in mobilne 
domove. Obstajajo kamp prostori 
s priključki za vodo in elektriko 
kot tudi neparcelirani prostori z 
ali brez elektrike. Kamp 
je idealno štartno 
mesto za izlete po 
kolici, posebno 
p r i v l a čne  so 
o z n a č e n e 
sp r eha j a l ne 
poti.

NOvOAquapark 

KAMP	ČIKATKAMP	ČIKAT
Na otoku
Lošinju



1313

Hrana in pijača 
Za dobro hrano poskrbijo tri restavra-
cije, pool bar in dva bara na plaži.

Sanitarije
Kamp razpolaga s deset sanitarija-
mi s toplo vodo, kopalnico za in-
valide, previjalnico za dojenčke, z 
družinskimi kopalnicami za najem, 
petimi tuši na plaži, z petimi pralni 
in tri sušilnima strojema za perilo in  

Kamp je odprt celo leto

PriporočiloRezervirajte	vnaprej	Vaš	
kamp	prostor	preko	agencije:Happy Ferien(nudimo ugodne tedenske pakete)
Podrobnejše informacije se 

nahajajo na strani 26, 27 & 28,
točen načrt kamp prostorov na strani 15.

šest kabinama za praznenje kemičnih 
WC-jev.

Šport in zabava
Igrišče za otroke, najem koles, anima-
cija za otroke od konca junija do sre-
de septembra. V neposredni bližini: 
spust za čolne, šola surfanja, šola po-
tapljanja, tenis tereni, nogometni te-
reni, igrišče za košarko in odbojko na 
plaži, namizni tenis in možnost naje-
ma čolnov, taksi čoln. V zalivu se čolni 

Kamp Čikat
HR-51550 Mali Lošinj, Tel: +385 (0) 51 232 125 
Fax: +385 (0) 51 231 708, 
E-mail: info@camp-cikat.com
www.camps-cres-losinj.com

DOPLAČILA: cena rezervacije za kamp prostor EUR 30,-. Stroški prijave na osebo EUR 1,- (enkratno). Turistična taksa EUR 
0,80 (I, II, III, IV, X, XI, XII), EUR 1,- (V, VI, VII, VIII, IX) na osebo na dan. Otroci do 11,99 let ne plačajo turistično takso, od 
12 – 17,99 let plačajo samo 50%. Cenik v eurih je samo informativen in je odvisen od tečaja. Plačate lahko v kunah in 
eurih ali s karticami Maestro, American Express, Diners- Club, Eurocard/Mastercard, VISA. * Kamp ne odgovarja za čolne,ki 
se nahajajo v kampu. Čolni in prikolice za prevoz čolnov so lahko samo na za to določenih, varnih mestih za parkiranje. 
Zimski turizem: 1 Kwh elektrike = 0,70 EUR, 1 m3 vode = 4,00 EUR

Pomembno za kamperje:

• Ambulanta je oddaljena 1 km 
• majhen pristan z možnostjo
   naveza za čolne (Boje)
• Pomoč pri iskanju prostega
   kampirnega mesta
• Brezplačen Wi-Fi - dostopen
   v večjem delu kampa
• Zimski turizem 
• NAJ KAMP 2014 na Kvarnerju 
 po izboru slovenskih gostov

SpleTNa ReZeRvaCija
www.camps-cres-losinj.com

GpS
koordinate: 
44°32‘9‘‘N/
14°26‘59‘‘E

lahko vežejo samo na boje. Ne obsta-
jajo privezi.

Vodne površine 2421 m2 (bazen za plavalce, 
adrenalinsko-zabavna cona), površine za 
sončenje 2668 m2, restavracija, pool bar

Individualne cene
za nočitev v €

20. 10. 2014. - 
20. 3.2015.

20. 3. - 16. 5.  
12. 9. - 20. 10.

16. 5. - 27. 6.,
29. 8. - 12. 9.

27. 6. - 11. 7.,
22. 8. - 29. 8. 11.7. - 22. 8.

Nočitev na osebo

ZiMSka
AKCIJA:
mesec dni 
bivanja za 
dve odrasli 

osebi + 
superior 
parcela 

=100,00 EUR

Elektrika 
in voda se 
plačata po 

porabi

7,00 8,90 10,60 10,80
Otroci do 2.99 let GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Otroci od 3 do 6.99 let 2,50 3,00 3,50 3,70
Mladi od 7 do 12.99 let 4,30 5,40 6,50 6,80
Prostor (neparceliran,brez elektrike) 4,50 5,00 6,00 6,50
Prostor (neparceliran, z elektriko) 6,00 7,00 8,00 9,50
Standard prostor (z elektriko) 6,50 8,50 9,50 11,00
Comfort prostor (z elektriko in vodo) 7,50 9,50 12,50 14,00
Premium prostor (z elektriko in vodo) 9,00 14,00 16,00 17,50
Superior prostor (z elektriko in vodo) 13,00 19,00 20,00 25,00

Pes 3,00 3,00 3,00 3,00
Najem frigo box-a 
(samo v času glavne sezone) - 2,30 3,00 3,00

Boja (čoln do 3 m)* 4,00 6,00 6,00 6,00
Boja (čoln od 3 m)* 7,00 10,00 10,00 10,00

Možna so odstopanja v dizajnu in 
izvedbi bazena ter atrakcij.
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KAMP SLATINA na otoku Cresu

KAMP BIJAR na otoku Cresu

Legenda

 Superior prostor (parcelirano, 
 z priključki za elektriko in vodo)

                                    

 Premium prostor (parcelirano, s 
 priključki za elektriko, 
 in vodo) 

 Comfort prostor (parcelirano, s
 priključki za elektriko 
 in vodo) 
  

 Standard prostor (parcelirano, 
 z priključki za elektriko)

 
 Kamp prostor (neparcelirano, 

 z elektriko) 

 Kamp prostor (neparceliran, 
    brez elektrike)
                                              

 Mobilni domovi

 
 Kamp prikolica

 

Oprema:

 Rezervirano

 Priključek za elektriko

 Priključek za vodu

 Priključek za odvod

 Odvoz smeti

 Hladilna naprava

 Informacije

 Ambulanta
 Trgovina

 Restavracija

 Buffet

 Telefon

 Internet

 Menjalnica

 Kiosk

 Mobilni dom za najem

 Kamp prikolica za najem

 Postaja za servis

 Plinska postaja

ZALIV SLATINA

ZALIV TIHA

ZALIV BIJAR

RECEPCIJA

RECEPCIJA
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FKK KAMPING BALDARIN na otoku Cresu

KAMP	ČIKAT na otoku Lošinju

 Praznenje kemičnih WC-jev

 Frigo box

 Ledomat

 Sanitarija

 Otroška sanitarija

 Družinska kopalnica 
 za najem

 WC za invalide

 Previjalnica za dojenčke

 Umivalnik/hladna voda

 Tuš na plaži

 Pralni stroj

 Prostor za likanje

 Parkirišče za avtomobile

 Parkirišče za karavane

 Prostor za prikolice

 Prostor za čolne

 Pristanišče za čolne

 Spust za čolne

 Prostor za pranje čolnov

 Prostor za pranje avtomobilov

 Tuš za pse

 Sprehajališče za pse

 Deli plaže namenjene za pse

 Modra zastava

 Animacija

 Najem koles

 Potapljanje

 Namizni tenis

 Odbojka na plaži

 Tenis igrišče

 Otroško igrišče

 Masaža

 Ekološka zona

 Aquapark

ZALIV BOKINIĆ

RECEPCIJA

RECEPCIJA

ZALIV LUČICA

ZALIV JADRIŠĆIC
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Tehnična 
oprema

SANITARIJE SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT
Umivalnik s hladno in toplo vodo 118 24 61 124

Umivalnik s hladno vodo 16 19 (−) 12

Kabine s hladno in toplo vodo 12 (−) 6 13

Tuši s toplo in hladno vodo 70 24 61 91

Družinske kopalnice 6 1 1 3

Otroške sanitarije 8 2 4 4

Previjalnica za dojenčke 4 1 1 4

Kopalnica za invalide 
(tuš, WC in umivalnik)

2 1 1 6

Pisoari 16 7 10 32

Pomivalno korito s toplo in hladno vodo 29 12 19 72

Pomivalno korito s hladno vodo 10 10 3 (−)

Pralna korita s toplo in hladno vodo 23 6 16 28

Pralna korita s hladno vodo (−) 8 (−) (−)

Pralni stroj 3 2 3 5

Sušilni stroj 3 0 2 3

Kabina za praznenje kemičnih WC-ev 5 1 4 6

ŠPORT SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT
Odprti bazen (−) (−) (−) (+)

Notranji bazen (−) (−) (−) 1 km

Tenis (−) (−) (+) 1 km

Namizni tenis (+) (+) (+) (+)

Mini golf (+) (−) (+) 1 km

Najem koles (+) (+) (+) (+)

Potapljanje (+) 3 km (−) 1 km

Odbojka na Plaži (+) (+) (+) (+)

Smučanje na vodi (−) (−) (−) 2 km

Surfanje (+) (−) (−) 1 km

Najem čolnov (+) 3 km (+) 1 km

Animacija za odrasle (+) (+) (+) (+)

Animacija za otroke (+) (+) (+) (+)

Aquapark (−) (−) (−) (+)

TEČAJI / ŠOLE SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT
Potapljanje (+) 3 km (−) 1 km

Surfanje (−) (−) (−) 1 km

Trener pasa (+) (−) (−) (−)

Tehnična   
oprema kampov SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT

GPS koordinate
44°49´15´´N/
14°20´33´´E

44°41‘58‘‘N/
14°23‘47‘‘E

44°36´59´´N/
14°30´32´´E

44°32´09´´N/
14°26´59´´E

Površina kampa (ha) 15 5 20 30

Kapaciteta kampa 1614 750 1350 3150

Št. parceliranih kamp prostorov 160 76 120 403

− z oskrbo el. energije, 
vode in odpadne vode

60 23 (−) (−)

− z oskrbo el. energije, 
in vode

79 15 104 297

− z opskrbo el.energije 21 38 16 106

Št. priključkov za elektriko
(NORMALNI) EVRO priključki

396 192 214 590

Št. priključkov za elektriko
(CCE) modri 3 vtičnice

138 108 145 250

Možnost Rezervacije (+) (+) (+) (+)

Pavšalno bivanje (+) (+) (+) (+)

Zimovanje prikolic (+) (+) (+) (+)

Najem kamp prikolic (−) 14 kom. 18 kom. 13 kom.

Najem šotorov (−) (−) (−) (−)

Najem bungalovov (−) (−) (−) (−)

Najem mobilnega doma 61 kom. 10 kom. 10 kom. 52 kom.

Dovoljeni psi (+) (+) (+) (+)

Tuširanje psov (+) (+) (+) (+)

Za praznenje kemičnih WC-jev 1 kom. 1 kom. 2 kom. 3 kom.

Gozdno področje pretežno pretežno pretežno pretežno

Plaža (prodnata, skalnata)
prodnata, 
in skalnata

prodnata, 
in skalnata

prodnata, 
in skalnata

prodnata, 
in skalnata

Tuši na plaži 10 kom.  2 kom. (−) 5 kom.

Ambulanta 1 km 4 km (+) 1 km

Restavracija (+) (+) (+) (+)

Trgovina (+) (+) (+) (+)

Prodaja in polnjenje plina (+) 15 km (+) (+)

Otroško Igrišče (+) (+) (+) (+)

Spust za čolne (+) (+) (+) 1 km

Privezi / malo pristanišče (+) (+) (+) 1 km

Dvigalo za plovila 1 km 300 m 15 km 1 km

Oddaljenost od centra mesta 1 km 0,5 km 3,5 km 2 km

Otroški zabavni park (−) (−) (−) (+)

Kampi	Slatina,	Bijar,	Baldarin,	Čikat
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Standardi	
sanitarnih	vozlov	
JADRANKA KAMPOVI d.o.o.
Po petletnem ciklusu vlaganj v sanitarne vozle kampov Slatina, 

Baldarin in Čikat smo ponosni, da Vam lahko predstavimo v glavnem 

urejene in modernizirane sanitarne vozle. 

Sanitarni vozli so opremljeni v skladu z najvišjimi standardi nemškega 

ADAC in Ministrstva za turizem RH in poleg osnovnih vsebin 

razpolagajo še z naslednjimi vsebinami: 

• Otroške sanitarije (tuši, wc);

• Previjalnica za dojenčke;

• Družinske kopalnice;

• Prostori za likanje;

• Pralni stroji in sušilci perila;

• Sanitarije za invalide.

Vse sanitarije vrhunsko vzdržujejo naši zaposleni, ki se trudijo 

kakovostno zadovoljiti visoko zastavljene  kriterije in standarde Uprave 

podjetja ter najpomembnejše kriterije naših gostov glede ocenjevanja.
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Zdraviliški	turizem
Najpogostejše težave, ki pestijo modernega človeka, so številne kronične
bolezni dihalnih poti. Nastanejo zaradi stresa in zaradi vedno bolj
onesnaženega zraka, ki ga vdihujemo.

Imate	težave	z	dihanjem?	Imate	astmo	ali	KOPB?
Pridite na Lošinj in spet zadihajte s polnimi pljuči!!
Priključite se programu pljučne rehabilitacije.

PROGRAM	PLJUČNE	REHABILITACIJE
Program pljučne rehabilitacije je razvit na podlagi znanstveno dokazanih kliničnih in diagnostičnih me-
tod, ki jih kombiniramo z naravnimi zdravilnimi dejavniki in zdravilnim otoškim aerosolom vse navedeno 
pa podpira dodatno dejstvo, da je Lošinj že več kot 100 let naravno klimatsko zdravilišče. Program je bil 

pripravljen ob podpori  Hrvaškega pulmološkega društva.

Komu	priporočamo	program?

Program je namenjen otrokom in odraslim, ki imajo lažje obstruk-
tivne motnje ventilacije; bolnikom z astmo, osebam s kroničnimi 
obstruktivnimi pljučnimi boleznimi, osebam, ki živijo v mestih s pre-
cejšnjim industrijskim onesnaževanjem, itd.
Kako izvajamo program?

Rehabilitacijo izvajamo individualno ali v skupinah. Najkrajši čas, ki 
ga je potrebno preživeti na  rehabilitaciji je 14 dni (2 tedna), optima-
len čas pa 21 dni (3 tedne).

Program pljučne rehabilitacije se prilagaja vsakemu uporabniku 
posebej. Program se prične in konča s pregledom specialista, ki s 
kliničnim pregledom oceni uspešnost pljučne rehabilitacije.

Več informacij o programu pljučne rehabilitacije dobita na spletni 
strani
www.camps-cres-losinj.com/si/zdravstveni-turizem-na-hrvaskem.aspx

Znanstvenodokazano!
11-dnevno	bivanje	povečuje	

kapaciteto	pljuč	(FVC)	in	izdih	v	1	
sekundi	(PEF);

Avstro-ogrski	cesar	Franc	Jožef	

je	leta	1892	Lošinj	razglasil	za	
klimatsko	zdravilišče.

Zadihajte	s
polnimi	pljuči
na	Lošinju

Zadihajte	s
polnimi	pljuči
na	Lošinju
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Zimski turizem kombinirajte z wellness 
ponudbo hotela Aurora:

Zimski	turizem
Po letošnjem poletju je zima spet tu. 

Si želite pobegniti pred takšnim scenarijem? 
Na otoku Lošinj vas pričakuje mediteranska oaza, pravi mali raj na zemlji za dušo in telo. Kamp Čikat je odprt 
skozi celo leto. 
Lošinj se nahaja daleč od kopna in ponuja dih jemajoče razglede na odprto morje, topli morski tokovi, ki ob-
jemajo njegove obale, pa so zaslužni za razvoj blage klime. Zaradi blagih temperatur v zimskih mesecih lahko 
tudi v preostanku leta uživate v danostih tega otoka, in to brez stresa in vrveža, ki prevladujeta na vrhuncu sezo-
ne.

Povprečnatemperatura	na	otokih	
Cres	&	Lošinj:-	Oktober	17,4°

-	November13,1°
-	December	10,1°-	Januar	8,9°-	Februar	8,8°-	Marec	10,9°

Skrit v zalivu, v borovem gozdu, je kamp Čikat idealno 
mesto za vaše zatočišče. Vse diši po borovi smoli, medite-
ranskem rastlinju in morski soli. Številne sprehajalne poti 
vas vodijo tik ob morju. 

Lošinjska klima vrača moč izčrpanem duhu in čude-
žno deluje tudi na zdravje telesa. 

Zadihajte	s
polnimi	pljuči
na	Lošinju

Zadihajte	s
polnimi	pljuči
na	Lošinju

Vstopnice za bazen 
(ogrevano morsko vodo):
-	2	uri:		 5,30	EUR 
-	Dnevna:	 10,00 EUR
-	Tedenska:	 20,00 EUR 
-	Mesečna:	 40,00	EUR

Vstopnice za savno:
-	2	uri:	10,00 EUR

-	dodatna	ura:	3,00	EUR
-	Mesečna:	60,00 EUR

*	Cenik	v	eurih	je	informativen	in	je	odvisen	od	tečaja
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25. 4. - 23. 5. 25,-
23. 5. - 26. 5. 61,-
26. 5. - 20. 6. 64,-
20. 6. - 4. 7. 71,-
4. 7. - 18. 7. 100,-
18. 7. - 22. 8. 108,-
22. 8. - 29. 8. 80,-
29. 8. - 5. 9. 69,-
5. 9. - 19. 9. 49,-
19. 9. - 3. 10. 25,-

21. 3. - 23. 5. 52,- 57,-
23. 5. - 26. 5. 90,- 95,-
26. 5. - 20. 6. 95,- 100,-
20. 6. - 4. 7. 103,- 108,-
4. 7. - 1. 8. 158,- 163,-
1. 8. - 22. 8. 161,- 166,-
22. 8. - 29. 8. 134,- 139,-
29. 8. - 5. 9. 114,- 119,-
5. 9. - 19. 9. 72,- 77,-
19. 9. - 26. 9. 45,- 50,-
26. 9. - 17. 10. 42,- 47,-

 

A

28. 3. - 9. 5. 39,- -
9. 5. - 13. 5. 78,- -
13. 5. - 23. 5. 78,- 96,-
23. 5. - 20. 6. 92,- 110,-
20. 6. - 4. 7. 107,- 125,-
4. 7. - 18. 7. 138,- 156,-
18. 7. - 22. 8. 151,- 169,-
22. 8. - 29. 8. 127,- 145,-
29. 8. - 5. 9. 107,- 125,-
5. 9. - 19. 9. 85,- 103,-
19. 9. - 10. 10. 48,- 66,-

G L

D

Kamp	Čikat

Kamp	Slatina
Najbolje opremljene mobilne 
hišice se nahajajo na terasastem 
delu zaliva Slatina (model L) in v 
zalivu Tiha (model G)

HRVAŠKA	 ČRNA	GORA	 ItAlIJA	 ŠpANIJA	 AUStRIJA	 NEMČIJA	 MADJARSKA	 SlOVENIJA

Preživite svoj poletni dopust v naših 
mobilnih in kamp hišicah v najlepših
kampih v Evropi!

Vse je že pripravljeno za Vas - Vi pa se morate samo vse-
liti in pričeti uživati v razkošju Vaše lastne svobode! Naše 
mobilne in kamp hišice so izvrstno vzdrževane in opremlje-
ne in se nahajajo na najboljših lokacijah v naših kampih. 

Prispeti, biti dobrodošel in nato brezskrbno uživati… to 
pa je razkošje!

Rezervirajte	svoje	poletne	
počitnice	v	mobilni	ali
kamp	hišici	neposredno
pri	našem	partnerju.

Ponudba:

Ponudba:

Zaliv
Slatina

Zaliv 
Tiha

Najem mobilnih domov
Najem kamp prikolic•	 2 ločeni spalnici, ležišča za največ 6 oseb (z  

 odejami, vzglavniki in prevlek)
•	 Dobro opremljena kuhinja, TV s satelitskim  
 priključkom
•	 Posode za kuhanje in jedilni pribor za 6 oseb
•	 Klima 
•	 Pokrita terasa z mizo in stoli, ležalnik za  
 sončenje in sončnik

Model A: 1 kopalnica z tušem/WC
(Model D je prilagojen invalidnim osebam!)

Model D: 2 kopalnice z tušem/WC

Preživite svoj zasluženi letni oddih v 
mobilnem domu ali kamp prikolici

Dodatni stroški: koriščenje posteljnine s strani kampa in čiščenje mobilnega doma ob odhodu znaša € 40,-; 
Turistična taksa, stroški prijave in stroški za pse se plačajo v kampu. Dodatni stroški čiščenja za pse € 5,-. 

Dodatni stroški: koriščenje posteljnine s strani kampa in čiščenje 
mobilnega doma / kamp prikolice ob odhodu znaša € 40,- / 
35,-; Turistična taksa, stroški prijave in stroški za pse se plačajo v 
kampu. Dodatni stroški čiščenja za pse € 5,-. 

Najem mobilnih domov

•	 Velik šotor pred prikolico
•	 Udobno opremljene in prostorne bivalne  
 prikolice brez tuša in stranišča
•	 Ležišča za največ 5 oseb (z odejami in  
 vzglavniki, brez prevlek)
•	 Dobro opremljena kuhinja
•	 miza za kampiranje s 5 stoli I sončnik

NOVO
Luksuzne 
mobilne
hišice

Model G:
•	 2 ločeni spalnici, ležišča za največ 6 oseb (z  
 odejami, vzglavniki in prevlek)
•	 Dobro opremljena kuhinja, TV s satelitskim  
 priključkom
•	 Posode za kuhanje in jedilni pribor za 6 oseb
•	 Klima
•	 2 kopalnice z tušem/WC 
•	 Pokrita terasa z mizo in stoli, ležalnik za  
 sončenje in sončnik

Nove luksuzne mobilne hišice „L“ – kot 
LOFT-luksuz!
•	 3 ločeni spalnici, ležišča za največ 6 oseb (z  
 odejami, vzglavniki in prevlek)
•	 Ločena kuhinja z izhodom na teraso,  
 pomivalni stroj, mikrovalna pečica, posode  
 za kuhanje in jedilni pribor za 6 oseb 
•	 Zračen in odprt bivalni prostor z jedilnico  
 in velikimi steklenimi površinami, ki   
 dajejo občutek bivanja v loftu!
•	 Ločena kopalnica in WC
•	 LED razsvetljava z majhno porabo
•	 TV s satelitskim priključkom 
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25. 4. - 23. 5. 24,-

23. 5. - 4. 7. 62,-

4. 7. - 1. 8. 94,-

1. 8. - 22. 8. 99,-

22. 8. - 29. 8. 77,-

29. 8. - 5. 9. 69,-

5. 9. - 19. 9. 49,-

25. 4. - 23. 5. 19,-

23. 5. - 20. 6. 59,-

20. 6. - 4. 7. 62,-

4. 7. - 18. 7. 87,-

18. 7. - 22. 8. 95,-

22. 8. - 29. 8. 75,-

29. 8. - 12. 9. 60,-

12. 9. - 26. 9. 29,-

25. 4. - 23. 5. 35,-

23. 5. - 20. 6. 69,-

20. 6. - 4. 7. 72,-

4. 7. - 18. 7. 111,-

18. 7. - 22. 8. 119,-

22. 8. - 29. 8. 111,-

29. 8. - 12. 9. 85,-

12. 9. - 26. 9. 35,-

25. 4. - 23. 5. 19,-

23. 5. - 4. 7. 49,-

4. 7. - 22. 8. 79,-

22. 8. - 29. 8. 69,-

29. 8. - 5. 9. 52,-

5. 9. - 12. 9. 32,-

12. 9. - 26. 9. 19,-

25. 4. - 23. 5. 37,-

23. 5. - 6. 6. 88,-

6. 6. - 4. 7. 73,-

4. 7. - 22. 8. 120,-

22. 8. - 29. 8. 110,-

29. 8. - 5. 9. 98,-

5. 9. - 19. 9. 60,-

19. 9. - 29. 9. 35,-
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Alle Angaben ohne Gewähr. Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten. Gültig in der Saison 2015.

Freuen Sie sich mit uns auf Ihren nächsten Urlaub!
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HRVAŠKA	 ČRNA	GORA	 ItAlIJA	 ŠpANIJA	 AUStRIJA	 NEMČIJA	 MADJARSKA	 SlOVENIJA

Rezervirajte	svoje	poletne	
počitnice	v	mobilni	ali
kamp	hišici	neposredno
pri	našem	partnerju.

Ponudba:

Ponudba:

Textil
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Kamp Bijar
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8,0 x 3,0 Meter

8,3 x 4,0 Meter

5,9 x 2,3 Meter

Najem mobilnih domov

Najem kamp prikolic

Vselite se v kamp prikolico in 
lepo preživite oddih v oazi miru

V zalivu Bijar se na 3,5 hektarjih 
nedotaknjene narave nahaja 
družinski kamp.

•	 Velik šotor pred prikolico
•	 Udobno opremljene in prostorne bivalne  
 prikolice brez tuša in stranišča
•	 Ležišča za največ 5 oseb (z odejami in  
 vzglavniki, brez prevlek)
•	 Dobro opremljena kuhinja
•	 miza za kampiranje s 5 stoli I sončnik

•	 2 ločeni spalnici, ležišča za največ 6 oseb  
 (z odejami, vzglavniki in prevlek)
•	 Dobro opremljena kuhinja, TV s satelitskim  
 priključkom
•	 Posode za kuhanje in jedilni pribor za 6  
 oseb
•	 Klima 
•	 Kopalnica z umivalnikom in tušem, WC;
•	 Pokrita terasa z mizo in stoli, ležalnik za  
 sončenje in sončnik

•	 Velik šotor pred prikolico
•	 Udobno opremljene in prostorne bivalne  
 prikolice brez tuša in stranišča
•	 Ležišča za največ 5 oseb (z odejami in  
 vzglavniki, brez prevlek)
•	 Dobro opremljena kuhinja
•	 miza za kampiranje s 5 stoli I sončnik

•	 2 ločeni spalnici, ležišča za največ 6 oseb  
 (z odejami, vzglavniki in prevlek)
•	 Dobro opremljena kuhinja, TV s satelitskim  
 priključkom
•	 Posode za kuhanje in jedilni pribor za 6 oseb
•	 Klima 
•	 Kopalnica z umivalnikom in tušem, WC;
•	 Pokrita terasa z mizo in stoli,  
 ležalnik za sončenje in   
 sončnik

Dodatni stroški: čiščenje mobilnega doma / kamp prikolice ob od-
hodu znaša € 40/35,-; Turistična taksa, stroški prijave in stroški za 
pse se plačajo v kampu. Dodatni stroški čiščenja za pse € 5,-.

Dodatni stroški: čiščenje mobilnega doma / kamp prikolice ob 
odhodu znaša € 40/35; Turistična taksa, stroški prijave in stroški za 
pse se plačajo v kampu. Dodatni stroški čiščenja za pse € 5,-.

Kamp	Baldarin	naturistični	&	tekstilni	del

Gebetsroither International GmbH, A-8940 Weißenbach/Liezen, Gebetsroitherweg 1
Tel.: 0043 (0) 3612 / 26 300, Fax: 0043 (0) 3612 / 26 300-4

E-Mail: office@gebetsroither.com, www.gebetsroither.com

Kupite	že
sedaj nov
katalog!

Najem kamp prikolic
Najem mobilnih domov

Z letom 2015  
mobilne hišice

u Bijaru
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Family	fun	park	PEPÉ
Camping	Čikat	
Kamp Čikat - Kamp prijatelj otrok
Family fun park Pepé je prvi otroški 
zabavni park na 200 m2 v kampu. 
Po naših podatkih je to prvi otroški  
zabavni park, ki je svoje mesto našel 
kot del vsebin v kampu v Republiki 
Hrvaški.   

Family	fun	park	PEPÉ		je	opremljen	
s	tri	tematskimi	vsebinami	(igrala):

• Baby area - prostor, ki je 
namenjen najmlajšim (1 - 4 let) 
je v celoti opremljen v skladu z 
znanim francoskim mednarodnim 
programom WESCO. 

• Fun box - igralo, ki se razteza 
na cca 4O m2 (tuneli za plazenje 
otrok, plezalni pripomočki, bazeni z 
žogicami, tobogani, gugalnice….) - 
proizvajalec H.P.S. Avstrija.

• Športna arena - prostor, ki je 
namenjen starejši starostni skupini (4 
- 12 let), športna arena opremljena 
z vsebinami za nogomet, košarko, 
badminton, odbojko, hokej… - 
proizvajalec H.P.S. Avstrija.

NOVO Xbox

FUMILY FUN PARK PEPE NUDI 
VSAKEMU OTROKU BREZPLAČNO 
UPORABO IGRALNICE!!!

OPOMBA:Organiziranje	otroškihrojstnodnevnihpraznovanj
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Ostala	ponudba	skupine	Jadranka
Jadranka	hoteli
WELLNESS & SPA – DRUŽINSKI TURIZEM – 
AKTIVNE POČITNICE – ZDRAVILIŠKI TURIZEM – 
KONFERENČNI TURIZEM – GASTRONOMIJA
Prepustite se edinstveni združitvi nedotaknjene narave, 
zdravega počitka in vrhunskih storitev, ki vam jih 
ponujajo Lošinj Hotels & Villas. Vsi hoteli in vile se 
nahajajo v čudovitih in dišečih zalivih otoka Lošinja, tik 
ob morju in obkroža jih borov gozd. S svojim videzom, 
vsebinami, skrbno izbrano ponudbo, z gostoljubnim in 
ustrežljivim osebjem, bodo zadovoljili še tako različne 
želje gostov.
Bodite naši gosti. Vaše bivanje bomo v celoti prilagodili 
vašim željam!

Hoteli	skupine	Jadranka
Hoteli v Velom Lošinju:
Vitality hotel Punta ****
Apartmani Punta **** 
Hoteli v Malom Lošinju (Sunčana uvala):
Wellness Hotel Aurora ****
Family Hotel Vespera **** 
Hoteli v Malom Lošinju (uvala Čikat):
Hotel Bellevue ***** 
Boutique Hotel Alhambra ***** NOVO 2015.
Vila Hortensia ***** NOVO 2015.
Vila Diana ****

Za več informacij obiščite www.losinj-hotels.com.

Jadranka	trgovina
Jadranka trgovina d.o.o. je eno največjih trgovskih 
podjetij na Severnem Jadranu, ki oskrbuje hotele, 
kampe in restavracije. 
Trgovine z mešanim blagom
Maxi market •  Market Centar  • Market Veli Lošinj •
Trgovina Škverić  • Market Nerezine  • Market Zagazine
Trgovina Osor
Trgovine z mešanim blagom v kampih: 
Market Čikat  • Market Slatina  • Market Baldarin

Trgovine v kampih dnevno oskrbujejo s svežim kruhom 
in pekovskimi izdelki, sadjem, zelenjavo in mlečnimi 
izdelki. Ponujamo tudi široko ponudbo kamping 
opreme, opreme za kopanje in plažo ter spominke. 
Naše prijazno osebje se veseli vašega obiska. 

Jadranka trgovina d.o.o. vam želi prijetni bivanje na 
našem otoku!

Jadranka	yachting
Podjetje Jadranka yachting vam ponuja možnost 
enodnevnih izletov in čarter. Podjetje ima 18 lastnih 
jadrnic.

Za več informacij obiščite
www.jadranka-yachting.com.

Prijetno zabavo in vožnjo z jadrnico vam želi skupina 
Jadranka! 
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Trajektne	
povezave
na otoka Cres in Lošinj

Vozni red je zgolj informativne na-
rave. Preden se podate na pot, na in-
ternetu ali preko telefona preverite 
točen vozni red:
www.jadrolinija.hr 
Valbiska - Merag: tel. +385 51 840 202 
Porozina - Brestova: tel. +385 51 840 620
* cene trajektov najdete na naših spletnih stra-
neh www.camps-cres-losinj.com

Cres
je največje mesto istoimenskega oto-
ka in hkrati po velikosti drugo mesto 
arhipelaga. Vplivi Mletačke Republike 
so vidni na sprehodih po ozkih uličicah 
mesta. Številne cerkve, palače, mestna 
vrata in stolpi pričajo o bogati zgodo-
vini mesta.

Lubenice
so zgodovinsko naselje, nahajajo se 
na visoki, strmi skali, na 378 m nad-
morske višine. Njihov enkraten po-
ložaj, strma steza, ki vodi k morju  
i n  p r e k r a s na  a r h i t e k t u r a  h i š  
so fascinantni. Vrhunec kulturnih do-
gajanj so koncerti v poletnih mesecih.

Valun
je postal znan preko avstrijske TV – se-
rije „Der Sonne entgegen„ (Proti son-
cu). Malo pristanišče, hiše v nizu in 
številni caffe bari Vas vabijo k sprosti-
tvi in uživanju.

Martinšćica
je od kampa Slatina oddaljena samo 
1 km. Iz zaliva Tiha se po prijetni poti 
lahko sprehodite do ljubkega pristani-
šča v mestu. V mestu boste našli ne-
kaj restavracij, barov, trgovino, pošto 
in turistični urad.

Osor
je mesto iz davnih časov, ki se je za 
časa plovbe ob obalah razvil v po-
membno mesto pomorcev zaradi 
svojih številnih malih zalivov in zašči-
tenega pristanišča. Razen tega je bil 
Osor sedež škofa in tu so še danda-
nes vidne sledi preteklosti. Umetniške 
prireditve in znani „Osorski glasbe-
ni večeri„ v poletnih mesecih ustvarja-
jo občutek, da je Osor najživahnejše 
mesto na otoku. Z otokom Lošinjem je 
povezan s premičnim mostom.

Punta Križa
to malo mestece se nahaja na višjem 
položaju ter se zato z vseh strani vidi 
morje. V Punta Križi se križajo vse va-
ške poti, ki vodijo do pastirskih naselij. 
Ker je mesto precej oddaljeno od glav-
ne ceste in je dostopno samo po ozki 
in ovinkasti cesti, sta mir in oddih v tem 
mestu zajamčena. Gozdovi in divje ži-
vali nudijo doživetje narave iz nepo-
sredne bližine.

Mali Lošinj
je največje mesto Kvarnerskega zaliva. 
Začetki Malega Lošinja, posebej kot 
pristanišča, datirajo iz 12 stoletja. Ob  
koncu 19. stoletja je odkrito zdravilno 
delovanje klime, kar je to mesto spre- 
menilo v mondeno zimsko zdravili-
šče tedanje Avstro-ogrske monarhije. 
Mali Lošinj se nahaja v zaščitenem za-
livu, obkrožen z belimi hišami z rdečimi 
strehami, cerkvijo in tipičnim zvonikom 
– če si takšnega zamišljate, boste do-
bili njegovo pravo sliko. Današnji Mali 
Lošinj ima bolnico, lekarno, policijsko 
postajo, pošto, ladjedelnico, banke, 
številne trgovine in prijetne Caffeie,  
k i  se  raz teza jo  po ce lem pr i -
s tan i ščnem za l i vu .  Novo ure -
j e n i  t r g  i z p r e d  p r i s t a n i š č a  
Vas vabi, da se za nekaj časa ustavite 
in si na njemu oddahnete.

Veli Lošinj
se nahaja 4 km jugovzhodno od Ma-
lega Lošinja. Točno na vhodu v prista-
nišče se nahaja občudovanja vredna 
baročna mestna cerkev z zvonikom. 
Visoke hiše v pristanišču in bogato 
okrašene vile z razkošnimi vrtovi so 
znamenitosti tega mesta. Številne ek-
sotične in nenavadne rastline so mor-
narji prinašali s svojih daljnih potovanj 
v domovino.

Seznam	
mest	od	A	–	Ž
Seznam	
mest	od	A	–	Ž

Otok	Krk	-	Otok	Cres

Valbiska Merag
Velja od 30. 5. do 26.6.  & od 01.9. do 28. 9.

00:01 05:00
05:45 06:30
07:15 08:30
09:15 10:00
10:45 11:30
12:15 13:00
13:45 14:30
15:15 16:00
16:45 17:30
18:15 19:00
19:45 20:30
22:00 22:30

Velja od 27. 6. do 31. 8.

00:01 05:00
05:45 06:30
07:15 08:30
09:15 10:00
10:45 11:30
12:15 13:00
13:45 14:30
15:15 16:00
16:45 17:30
18:15 19:00
19:45 20:30
21:15 22:00
22:30 23:00

Istra	-	Otok	Cres

Brestova Porozina
Velja od 30. 5. do 26. 6. & od 01. 9. do 28. 9.

06:45 06:00
08:15 07:30
09:45 09:00
11:15 10:30
12:45 12:00
14:15 13:30
15:45 15:00
17:15 16:30
18:45 18:00
20:00 19:30
21:00 20:30

Velja od 27. 6. do 31. 8.

00:30 00:01
05:30 05:00
06:45 06:00
08:15 07:30
09:45 09:00
11:15 10:30
12:45 12:00
14:15 13:30
15:45 15:00
18:00 17:00
20:00 19:00
21:00 20:30
22:30 22:00
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OTKRIJTE SVET S 
FRANKIA KAMPERJI
Novi modeli, vrhunska oprema s podrobnostmi, ki vas bodo navdušile in še mnogo več... sami 
se prepričajte v edinstveno individualnost, ki vam jo nudijo Frankia kamperji. 

EXKLUSIVER PARTNER
JADRANKA KAMPOVI d.o.o.
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Kamp Slatina

Kamp Slatina se nahaja vzdolž 
ene najlepših prodnatih plaž na 
otoku Cresu in obkroža ga čudovit 
mediteranski gozd.

Razpotegnjeno skalnato obalo obkro-
žata zaliva Slatina in Tiha, kraj pa je 
idealen za lastnike plovil, saj se v 
Tihi nahaja malo pristanišče s pri-
vezi.

Prihod in odhod: 
Sreda, petek, sobota in nedelja

GPS – koordinate:  
44° 49‘ 15‘‘ N / 14° 20‘ 33‘‘ E

Otok Cres | Odprt od 28. marca do 10. oktobra 2015

Rezervacije: Tel.: +43 (0) 3612 / 22 787 ili e-mail: info@happyferien.com, www.happyferien.com

HaPPy fErIEN 

je ekskluzivni zastopnik

SKUpINE
	Jadranka

Kampi koda

Vnaprejšnja rezervacija

ˇNaturisticni kamp Baldarin

V samem osrčju območja, ki spo-
minja na naravni park, sredi goste-
ga borovega gozda tik ob morju, se 
skriva naturistični kamp Baldarin.
Sprednji del kampa je tekstilni. Od 
tu dela dalje pa je naturistični del 
kampa, ki zavzema večino kampa. V 
kristalno modro morje se lahko po-
topite z naravne skalnate plaže ali iz 
ene od dveh velikih prodnatih plaž. 

Restavracija „Lučica“ in trgovina z 
osnovnimi potrebščinami sta odprti 
od maja do septembra. 

Prihod in odhod: 
Sreda, petek, sobota in nedelja 

GPS koordinate: 
44° 36‘ 59‘‘ N / 14° 30‘ 32‘‘ E

Otok Cres | Odprt od 24. aprila do 1. oktobra 2015

Cene Happy ferien
(v evrih na osebo in na nočitev) popust na
rezervacije min. 7 nočitev.

28.3. do 16.5.
12.9. do 10.10.
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

16.5. do 27.6.
29.8. do 12.9.
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

27.6. do 11.7. 
22.8. do 29.8.
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

11.7. do 22.8.
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

Nočitev na osebo 4,75 6,70 8,40 8,50

Otroci 2,99 let GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Otroci 3 - 6,99 let 1,40 1,90 2,60 2,80

Otroci 7 - 12,99 let 2,90 3,80 4,90 5,10

STaNDarD kampirno mesto (parcelirano z 
električnim priključkom) 5,70 6,70 7,10 8,60

COmfOrT kampirno mesto (parcelirano 
s priključkom za vodo in električnim 
priključkom)

6,70 8,60 11,40 12,80

PrEmIUm kampirno mesto (parcelirano s 
priključkom za vodo, električnim priključkom 
in delno za odpadne vode, ob morju)

7,60 12,30 14,30 15,70

SUPErIOr kampirno mesto (parcelirano 
s priključkom za vodo in električnim 
priključkom)

8,60 14,20 17,10 19,-

Pes 3,50 3,50 3,50 3,50

Hladilnik (30x35x40, 20 l, 4-6 °C) 1,50 2,- 3,- 3,-

Plovilo* 3,- 3,- 5,- 5,-

Plovilo na privezu A* 8,- 8,- 12,- 12,-

Cene Happy ferien
(v evrih na osebo in na nočitev) popust na
rezervacije min. 7 nočitev.

24.4. do 16.5.
12.9. do 1.10.
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

16.5. do 27.6.
29.8. do 12.9.
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

27.6. do 11.7. 
22.8. do 29.8.
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

11.7. do 22.8.
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

Nočitev na osebo 4,75 6,70 8,40 8,50

Otroci 2,99 let GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Otroci 3 - 6,99 let 1,40 1,90 2,60 2,80

Otroci 7 - 12,99 let 3,10 4,10 5,20 5,50

STaNDarD kampirno mesto (parcelirano z 
električnim priključkom) 6,20 7,60 9,- 11,40

PrEmIUm kampirno mesto (parcelirano  z 
električnim priključkom in priključkom za 
vodo, ob morju)

7,60 12,40 14,20 15,70

SUPErIOr kampirno mesto (parcelirano  z 
električnim priključkom in priključkom za 
vodo, ob morju)

8,60 14,20 17,10 19,-

Pes 3,- 3,- 3,- 3,-

Hladilnik (30x35x40, 20 l, 4-6 °C) - 2,- 3,- 3,-

Čoln* 5,- 5,- 5,- 5,-

Čoln mol 8,- 8,- 12,- 12,-

Prosimo vas, upoštevajte, da se vsa kampirna mesta v kampu Baldarin 
nahajajo v naturističnem delu. Potrebno je biti brez oblačil! 
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www.happyferien.com

Kamp Bijar

Kamp Bijar je od zgodovinskega 
mesteca Osorja oddaljen samo 
kakšnih 500 metrov in se naha-
ja v senci stoletnih borovcev . Je 
posebej priljubljena destinacija 
med kamperji z majhnimi kam-
pirnimi hišicami in šotori.

Vzdolž celotnega kampa se razteza 
skalnata plaža, le tu in tam pa tudi 
prodnati zalivi. 

Prihod in odhod: 
Sreda, petek, sobota in nedelja 

GPS Koordinate: 
44° 41‘ 58‘‘ N / 14° 23‘ 47‘‘ E

Otok Cres | Odprt od 24. aprila do 1. oktobra 2015

Rezervacije: Tel.: +43 (0) 3612 / 22 787 ili e-mail: info@happyferien.com, www.happyferien.com

HaPPy fErIEN 

je ekskluzivni zastopnik

SKUpINE
	Jadranka

Kampi koda

Vnaprejšnja rezervacija

Kamp Cikat

Rezervacije: Tel.: +43 (0) 3612 / 22 787 ili e-mail: info@happyferien.com, www.happyferien.com

ˇ
Otok Cres | Kamp je odprt celo leto

Več informacija in cene 
lahko dobite od:

Happy Ferien
Gebetsroitherweg 1 
A-8940 Weißenbach/Liezen 
Tel.: +43 (0) 3612 / 22 787
Fax: +43 (0) 3612 / 22 787 - 87
Mail: info@happyferien.com

www.happyferien.com

Delovni čas:

Pon - Pet  8 - 18 h

Sob 9 - 12 h

Sanjske pocitnice v mediteranskem raju

Cres in Lošinj

Rezervacije: 
Tel.: +43 (0) 3612 / 22 787 ili e-mail: info@happyferien.com

Za podrobnejše informacije  o kampirnih 
mestih, sanitarijah, hrani, plaži in zabavnih športnih vsebinah posameznih kampov obiščite 

www.happyferien.com

HAPPY FERIEN Vam ponuja 
najugodnejše cene:

• Posebne cene za Happy 
Ferien stranke;

• dodaten 5-odstotni popust za 
zgodne rezervacije;

• Happy Ferien stranke ne 
plačajo nadomestila za 
rezervacijo;

• vsa kampirna mesta lahko 
izberete in si predhodno po-
gledate na naši spletni strani 
www.happyferien.com 

ZAČENJAMO 
TOČNO SEDAJ!
Sprejemamo rezervacije

za 2016! 

Zagotovite si želen u 

kampu.

OTOK CRES & LOŠINJ

!

!

Slikovit zeleni zaliv Čikat, kjer se 
nahaja tudi kamp z istim imenom 
in leži tik ob morju, so zaščitili 
tisočletni borovci. Njegove stene 
se raztezajo vse do plaže in ko-
pališča.

Samo 20 minut hoje je oddaljen 
od slikovitega mesta Mali Lošinj, 
ki ponuja odlično infrastrukturo in 
čarobna mesta za prijetno bivanje. 

Skalnata plaža z betoniranimi povr-
šinami za sončenje in dva prodna-
ta zaliva.
Novo: Aquapark

Prihod in odhod: 
Sreda, petek, sobota in nedelja  

GPS Koordinate: 
44° 32‘ 9‘‘ N / 14° 26‘ 59‘‘ E

Cene Happy ferien
(v evrih na osebo in na nočitev) popust na
rezervacije min. 7 nočitev.

24.4. do 16.5.
12.9. do 1.10.
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

16.5. do 27.6.
29.8. do 12.9.
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

27.6. do 11.7. 
22.8. do 29.8.
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

11.7. do 22.8.
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

Nočitev na osebo 4,75 6,70 8,40 8,50

Otroci 2,99 let GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Otroci 3 - 6,99 let 1,40 1,90 2,60 2,80

Otroci 7 - 12,99 let 3,10 4,10 5,20 5,50

STaNDarD kampirno mesto (parcelirano z 
električnim priključkom) 6,20 8,10 9,- 11,40

COmfOrT kampirno mesto (parcelirano z 
električnim priključkom, priključkom za vodo 
in odpadne vode) 

7,10 9,- 11,90 13,30

PrEmIUm kampirno mesto (parcelira-
no s priključkom za vodo in električnim 
priključkom)

7,60 12,40 14,30 15,70

SUPErIOr kampirno mesto (parcelirano  z 
električnim priključkom in priključkom za 
vodo, ob morju)

8,60 14,30 17,10 19,-

Pes 3,- 3,- 3,- 3,-

Hladilnik (30x35x40, 20 l, 4-6 °C) 1,60 2,- 3,- 3,-

Čoln* - - 2,- 2,-

Cene Happy ferien
(v evrih na osebo in na nočitev) popust 
na rezervacije min. 7 nočitev.

20.10. do 20.3.
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

20.3. do 16.5.
12.9. do 20.10.
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

16.5. do 27.6.
29.8. do 12.9.
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

27.6. do 11.7.
22.8. do 29.8. 
cena	s	HAppY	
FERIEN	popustom

11.7. do 22.8. 
cena	s	HAppY	
FERIEN	popu-

stom

Nočitev na osebo

ZImSKa
AKCIJA:

20.10.14 – 
20.3.15

meSec dnI 
BIvAnjA zA 

dve odRASlI 
oSeBI + 

SuPeRIoR 
PARcelA =

100,00 EUr

elektrika in voda se 
plačata po porabi

6,70 8,50 10,10 10,30

Otroci 2,99 let GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Otroci 3 - 6,99 let 2,40 2,90 3,30 3,50

Otroci 7 - 12,99 let 4,10 5,10 6,20 6,50

STaNDarD kampirno mesto (parcelirano 
z električnim priključkom) 6,20 8,10 9,- 10,50

COmfOrT kampirno mesto (parcelirano  
z električnim priključkom in priključkom 
za vodo) 

7,10 9,- 11,90 13,30

PrEmIUm kampirno mesto (parcelirano  
z električnim priključkom in priključkom 
za vodo, ob morju)

8,60 13,30 15,20 16,60

SUPErIOr kampirno mesto (parce-
lirano  z električnim priključkom in 
priključkom za vodo, ob morju)

12,40 18,10 19,- 23,80

Pes 3,- 3,- 3,- 3,-

Hladilnik (30x35x40, 20 l, 4-6 °C) - 2,30 3,- 3,-

Plovilo* (prikolica na parkirišču) + 
Boja (plovilo do 3 metrov dolžine) 4,- 6,- 6,- 6,-

Plovilo* (prikolica na parkirišču) + 
Boja (plovilo do 3-6 metrov dolžine) 7,- 10,- 10,- 10,-

I. Rezervacije:
Če se boste odločil i  za 
eno od naših ponudb, vam 
bomo poslali Najemno po-
godbo v dveh izvodih. Pro-
simo vas, da en izvod pod-
pišete in nam ga pošlje-
te nazaj ali pa nam ga fa-
ksirate. Ob podpisu morate 
plačati 50% predujma. Na 
rezervacije do 31.1.2015 
vam odobrimo 5-odstotni 
popust. Z vplačilom preduj-
ma je Vaša rezervacija do-
končna. Tri teden pred od-
hodom na potovanje mora-
te tudi brez našega izrecne-
ga obvestila vplačati preo-
stali znesek. Po tem boste 
prejeli preostalo dokumen-
tacijo  z voucherjem, voz-
nim redom trajektov, traso 
poti  za vaš prihod, itd. Vo-
ucher  morate predati na re-
cepciji ob odhodu.

II. Mape za goste
V vsakem kampu se naha-
jajo mape, ki so namenje-
ne gostom Happy Ferien in 
ki vsebujejo pomembne in-
formacije za vas. 

III. Pogoji poslovanja in 
odpoved rezervacije:
1.Storno: Če najemnik od-
pove Najemno pogodbo iz 
razlogov, ki jih pokriva in-
terno (in-house) zavarova-
nje odpovedi aranžmaja in 
če je bilo takšno zavarova-
nje res sklenjeno, nadome-
stilo za obdelavo zahteve, ki 
znaša 37 EUR, ne bo povr-
njeno. Preostali znesek, ki 

je bil že vplačan, pa bo po-
vrnjen. 
Zavarovanje krije naslednje 
razloge: 
- bolezen ali smrt sopotni-
ka ali nekoga iz bližjega so-
rodstva; 
- komplikacije med noseč-
nostjo;
- izgubo delovnega mesta 
zaradi odpovedi delovne po-
godbe s strani delodajalca; 
- precejšnjo lastniško ma-
terialno škodo na lokaciji 
bivanja, ki jo je povzročila 
višja sila (npr. poplave, ne-
urja, itd.)
V vseh navedenih primerih 
je potrebno dostaviti pisno 
potrdilo (zdravnika, deloda-
jalca, itd.).

2. Če interno zavarovanje 
odpovedi aranžmaja ni bilo 
sklenjeno, velja za storna-
cijo aranžmaja naslednje:
odpoved do 60 dni pred pri-
četkom najema: 20% naje-
ma; odpoved do 30 dni pred 
pričetkom najema: 50% na-
jema, odpoved po 29. dne-
vu pred pričetkom najema: 
90% najema.

O storniranju je potrebno 
nemudoma in v pisni obli-
ki obvestiti posrednika. Ka-
sneje regresnih pravic ne bo 
možno uveljavljati. 
V primeru predčasnega od-
hoda stranke si kampi pri-
držujejo pravico, da njego-
vo lokacijo oddajo dalje dru-
gi stranki. Za neizkoriščene 
dni ni povračila denarja.  

IV. Sprememba rezerva-
cije:
Vsaka sprememba rezerva-
cije stane 10 EUR. Rezer-
vacijo se lahko spremeni 
samo v okviru tistega  leta, 
v katerem je bila rezervacija 
narejena. Če boste skrajšali 
čas potovanja se uporabijo 
pogoji  odpovedi. Rezervaci-
ja je spremenjena takoj, ko 
najemnik v Pogodbi spre-
meni tiste dele, ki se na-
našajo na kamp, kategorijo 
kampirnega mesta, obdobja 
sezone, števila oseb, doda-
tne storitve. Pri stroških, ki 
bi posredniku nastali zaradi 
spremembe rezervacije, se 
upoštevajo določila Pogojev 
storniranja iz točke III. Splo-
šnih pogojev poslovanja. 

V. Kampi:
Prihod in odhod: sreda, pe-
tek, sobota in nedelja.
Prihod: od 14.00 vstop v 
objekt, odhod: odhod iz na-
jetega objekta do 13:00.

Vsi zaposleni so vam na 
voljo za vaša vprašanja, na 
katera vam bodo z veseljem 
odgovorili.

Psi so dovoljeni v vseh 
kampih! Lastnike psov na-
prošamo, da upošteva-
jo predpise kampa in tako 
se bomo lahko izognili ne-
potrebnim nesporazumom. 
Vse pse imeti na vrvici.

Prosimo vas, upoštevajte, 

da se vsa kampirna mesta 
v kampu Baldarin nahaja-
jo v naturističnem delu. Po-
trebno je biti brez oblačil!

Kaj je družinski prostor za 
kopanje? 
Gre za kopalnico, ki jo lah-
ko zaklenete in ki se naha-
ja v sanitarijah ter ima WC, 
tuš in umivalnik. 
Ta prostor imate na voljo 
ves čas vašega bivanja.
Turisticna taksa in prijava, 
plačamo ju neposredno v 
kampu.
Dovoljen je žar na plin ali 
elektriko.

VI. Hišni red:
Hišni red kampa: Najemnik 
se s pogodbo obveže, da bo 
spoštoval hišni red kam-
pa. Kršenje hišnega reda se 
lahko sankcionira z odstra-
nitvijo iz kampa. Pri tem na-
jemnik nima pravice do ka-
kršnih koli terjatev do po-
srednika. Posrednik ne od-
govarja za vprašanja, ki se 
nanašajo na kamp in na ka-
tera posrednik ne more vpli-
vati. Poleg tega najemnik 
nima zakonske pravice od 
posrednika zahtevati dolo-
čenega kampirnega mesta, 
lokacije, velikost kampirne-
ga mesta, stanje, itd.

Podjetji Happy Ferien Cres 
& Lošinj ne odgovarjata za 
spremembe med sezono.

SUPERIOR kampirno 

mesto: odprto celo 

leto

Rezervacije
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CRES

LOŠINJ

Punta Križa

Osor

Mali Lošinj

Veli Lošinj

Matinšćica

Cres

Valun

Lubenice

Porozina

Merag

UNJE

SRAKANE

SUSAK

ILOVIK

Camping Cres Lošinj
Jadranka camping

MOžnOsT sPLeTne ReZeRvaCije

www.camps-cres-losinj.com
Zakaj bi plaČali veČ?

Jadranka	
kampovi
Cres	&	Lošinj
Dražica 1
51550 Mali Lošinj, Hrvaška
Tel: +385 51 661 124
Fax: +385 51 232 202
E-mail:	info@camps-cres-losinj.com

Vransko jezero – 
Kriptodepresija

Za 
Venecijo

Pocitnice na Hrvaškem

Sezona 2015

HAppY	F
ERIEN

je ekskluzivni zastopnik

SKUpINE
	Jadranka

Kampi koda

Vnaprejšnja rezervacija

na otokih Cres in Lošinj

OTOK CRES & LOŠINJ


