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Kompasova ponudba  
je na voljo na vseh 

prodajnih mestih M holidays  
in na vseh pooblaščenih prodajnih  

mestih turistične agencije Kompas.
V poslovalnicah M holidays lahko rezervacije  

aranžmajev plačate s Pika kartico na 12 obrokov brez obresti.

Do 12
obrokov

brez 
obresti

Poiščite nas!
Informacije in rezervacije

 info@kompas.si ·  www.kompas.si ·  turistična agencija Kompas ·  @Kompas_1951

Potovalne storitve po vaši meri
KOMPAS MYWAY • 01 2006 318 • 04 2014 260 • myway@kompas.si

Letalske vozovnice in poslovna potovanja
KOMPAS POSLOVNI CENTER • Miklošičeva ul. 11, Ljubljana • 01 2006 340 • 01 2006 341 • avio@kompas.si

KOMPAS POSLOVNO KONGRESNA AGENCIJA • Pražakova ul. 4, Ljubljana • 01 2006 311 • congresses@kompas.si
 City Center Kompas & Kompas Poslovni center Ljubljana • Miklošičeva ul. 11, Ljubljana • 01 2006 340 • corporate@kompas.si

Sejmi in strokovna potovanja
Pražakova ul. 4, Ljubljana 01 2006 151 • 01 2006 315 • sejmi@kompas.si

Potovalni servis

Kompas klicni center  01 2006 111 • booking@kompas.si

Kompasova ponudba je na voljo na vseh prodajnih mestih M holidays  
in na vseh pooblaščenih prodajnih mestih turistične agencije Kompas.
V poslovalnicah M holidays lahko rezervacije aranžmajev  
plačate s Pika kartico na 12 obrokov brez obresti.

Do 12
obrokov

brez 
obresti

KOMPAS LJUBLJANA
Slovenska c. 36
01 2006 222 - aranžmaji, vizumi
slovenska@kompas.si
01 2006 231 - letalske voz.
avio@kompas.si

KOMPAS LJUBLJANA
Pražakova ul. 4
01 2006 333 - aranžmaji in 
ladijske voz.
prazakova@kompas.si

KOMPAS LJUBLJANA
Lufthansa City Center
Miklošičeva ul. 11
01 2006 340 - letalske voz.
avio@kompas.si

KOMPAS LJUBLJANA
BTC-hala A, Šmartinska 152 
01 5206 900
btc@kompas.si

KOMPAS DOMŽALE
Ljubljanska 82
01 7295 070
domzale@kompas.si

KOMPAS KRANJ
Slovenski trg 6
04 2014 261 - aranžmaji
04 2014 261 - letalske voz.
kranj@kompas.si 

KOMPAS MARIBOR 
Titova c. 2 a
02 2346 955 - aranžmaji
02 2346 954 - letalske voz.
maribor@kompas.si

KOMPAS ŠKOFJA LOKA 
Kapucinski trg 8
04 5111 770 - aranžmaji
04 5111 770 - letalske voz.
skofjaloka@kompas.si

KOMPAS KOPER 
Pristaniška ul. 17
05 6630 584 - aranžmaji
05 6630 585 - letalske voz.
koper@kompas.si

KOMPAS NOVA GORICA 
Delpinova ul. 7 a
05 3358 012 - aranžmaji
05 3358 014 - letalske voz.
novagorica@kompas.si

LAST MINUTE CENTER  
Sežana
Partizanska c. 17
05 7301 210
sezana@lastminutecenter.si
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Pogosta

kaj je vključeno v ceni najema?
Cene veljajo za eno mobilno hišico za 
eno najemno obdobje in so odvisne 
od letnega časa oziroma sezone. Cena 
najema vključuje najem z osnovno 
opremo hišice ter parkirni prostor za 
eno vozilo v bližini mobilne hišice ali 
na določenem parkirnem prostoru. V 
kampu se obračuna še končno čiščenje, 
turistična pristojbina ter prijava in 
doplačila, ki veljajo po ceniku.

zakaj je potrebno položiti kavcijo?
Mobilne hišice so zavarovane. Vračljiva 
kavcija je potrebna za pokrivanje 
namerno povzročene škode v mobilni 
hišici ali poškodb mobilne hišice, ki jih 
zavarovalnica ne krije. Kavcija se plača 
v gotovini na recepciji kampa in se 
ob odhodu povrne v kolikor hišica ni 
poškodovana. V primeru namernega 
poškodovanja opreme v mobilni hišici 
ali mobilne hišice je potrebno plačati 
stroške popravila ali zamenjave.

kje se javimo v kampu in kakšne 
dokumente potrebujemo?
V kampu se je potrebno javiti na 
recepciji, kjer dobite ključ od vaše 
mobilne hišice in uredite ustrezno 
dokumentacijo. Na recepciji kampa 
potrebujete veljaven osebni dokument 
in voucher, ki vam ga pošljemo.

imamo psa. ali ga lahko vzamemo s 
seboj, da biva v mobilni hišici?
Večina kampov in mobilnih hišic 
dovoljuje bivanje hišnih ljubljenčkov, 
pri nekaterih kampih z doplačilom po 
ceniku kampa. Ali so hišni ljubljenčki 
dobrodošli v mobilni hišici in kampu je 
zapisano pri opisu oz. v ceniku.

kako je v hišici z wi-fi?
Večina kampov nudi internetno točko 
in wi-fi na celotni površini kampa ali 
določenem območju.

ali je v hiški vse potrebno za kuhanje?
Mobilne hišici so opremljene s 
kompletom posode za osnovno 
kuhanje. 

ali bodo v hišici tudi čistila in čistilni 
pripomočki?
Ne, čistila in čistilne pripomočke je 
potrebno prinesti s sabo.

moramo posteljnino prinesti s seboj?
Posteljnina je v večini mobilnih hišic 
vključena v ceno najema. Podrobnosti 
so zapisane v cenikih.

moramo brisače prinesti s seboj?
Da, brisače je v večini primerov 
potrebno prinesti s seboj. Prav tako je 
dobro, da imate s seboj kuhinjske krpe 
in druge čistilne krpe.

vprašanja

http://www.kompas.si/


www.kompas.si  5www.kompas.si  5

bo v mobilni hišici še kakšna druga 
oprema, kot na primer: vrtno pohištvo, 
kuhinjski pripomočki, žar in podobno?
Vrtno pohištvo na terasi in kuhinjski 
pripomočki so del vsake mobilne hišice. 
Žar se običajno nahaja na urejenem 
skupnem prostoru v kampu, ki je 
primeren za kurjenje odprtega ognja, 
pri čemer je potrebno upoštevati hišni 
red kampa.

bomo lahko kje oprali perilo?
Večji kampi imajo proti plačilu možnost 
uporabe pralnih strojev v prostorih za 
pranje perila, ki se običajno nahajajo v 
bližini sanitarij v kampu.

ali lahko vzamem s seboj žar?
S sabo lahko vzamete električni žar. Za 
uporabo žara (kurjenje odprtega ognja) 
pa je potrebno upoštevati hišni red 
kampa. Običajno so za uporabo žara 
namenjeni urejeni skupni prostori v 
kampu.

kakšna oblačila potrebujem, moram pri 
tem vedeti kaj posebnega?
Ker mobilne hišice ponujajo udobne 
počitnice, potrebujete običajna 
dopustniška oblačila.

ali so ob prihodu v hišici kakšna živila 
in druge osnovne potrebščine?
V mobilnih hišicah ni živil ali druge 
hrane, le oprema in pripomočki za 
kuhanje.

kakšni so navadno stroški bivanja v 
kampih?
Obvezna doplačila v kampih so: 
turistična pristojbina, prijava po osebi 
(približno 1 €) in končno čiščenje 
mobilne hišice oz. doplačila veljavna 
po cenikih. Proti doplačilu si lahko 
privoščite nakupe, športne aktivnosti 
(vodni športi, golf, tenis …), wellness 
(masaža, savna), izleti z ladjico ali 
avtobusom. Dodatne aktivnosti se 
odvisne od kampa.

je mogoče mobilno hišico najeti začenši 
s kakim drugim dnem, ne nujno s 
soboto?
V večini kampov je v glavni sezoni 
možen najem le ob sobotah, v nekaj 
kampih tudi ob sredah.

kaj naj storim v primeru neljubega 
dogodka, npr. kraje ali vloma?
Če se vam pripeti karkoli od zgoraj 
navedenega, morate obvestiti recepcijo 
kampa. Pridobite si policijski zapisnik, 
ki vam bo v pomoč pri zahtevku za 
povračilo škode na zavarovalnici. 
Seveda nas o dogodku in škodi čim prej 
obvestite; pomagali vam bomo z nasveti.

kaj naj naredim, če (po počitnicah) 
ugotovim, da sem nekaj pozabil v 
mobilni hišici?
O morebitnih pozabljenih stvareh v hišici 
nas lahko obvestite in pomagali vam 
bomo pri komunikaciji s kampom, ali pa se 
obrnite neposredno na recepcijo kampa.

ali lahko vzamemo kolesa s seboj?
Če radi kolesarite, vsekakor. V večini 
kampov pa si jih lahko tudi izposodite.

kaj naredim, če imam v hišici žuželke?
V primeru neprijetnih žuželk se obrnite 
na recepcijo kampa, kjer vam bodo 
prijazno pomagali pri odpravi in 
uničenju. Ker so mobilne hišice v naravi, 
je morebiten pojav žuželk mogoč, pa 
vendar hitro rešljiv.

ali lahko izberem številko hišice?
Seveda lahko predlagate, katero 
številko mobilne hišice si želite in mi 
vam bomo poskušali željo uresničiti. 
Vendar pa točno določene lokacije 
in številke mobilne hišice ni mogoče 
rezervirati.

ali je v kampu bazen?
Nekateri kampi, posebno tisti v bližini 
hotelov, imajo za goste mobilnih hišic 
na voljo tudi uporabo bazena.

ali mobilne hišice ležijo ob morju?
V večini kampov mobilne hišice ležijo 
v bližini morja. Približna oddaljenost je 
navedena pri opisih.

dobil sem že več ponudb za najem 
mobilne hišice. zakaj bi se odločil 
ravno za vašo?
Vse kampe v naši ponudbi smo 
obiskali, jih poznamo in z njimi dobro 
sodelujemo, mobilne hišice so primerno 
urejene in opremljene.

http://www.kompas.si/
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mobilne hišice campingin park umag 4* umag

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za rezervacije do 31. 3. 

velja samo za hišice tip ClassicPs

Cena dnevnega najema hišice v €

22. 4. - 7. 5.
17. 9. - 26. 9.

7. 5. - 21. 5.
3. 9. - 10. 9.

21. 5. - 11. 6.
10. 9. - 17. 9.

11. 6. - 9. 7. 9. 7. - 23. 7. 23. 7. - 20. 8. 20. 8. - 3. 9.

produkt mobilna hišica storitev

84969 MH 4-6 CLASSIC Ps 24 m2 NA 49 71 64 101 155 162 105

84970 MH 4-6 CLASSIC Ms 24 m2 NA 56 79 71 112 173 179 116

 84971 MH 4-6 SUPERIOR 32m2 NA 60 86 79 124 189 195 127

minimalno število nočitev 3 3 3 3 5 5 3

dan prihoda vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

OBVEZNO DOPLAČILO (v kraju): turistična pristojbina, prijavnina 1 €/os, končno čiščenje 25 €; DOPLAČILO (v kraju): hišni ljubljenčki 
13 €/dan v hišici tip Ps (potrebna predhodna najava), posteljnina 15 €/set (gostje lahko prinesejo svojo posteljnino). V CENI 
VKLJUČENO: najem, poraba elektrike, vode, plina in klime, sat tv, parkirno mesto za 1 vozilo, WiFi je brezplačen v hišicah tipa Sup. 
Prihod med 15. in 23. uro, odhod med 7. in 10. uro. OPOMBA: brisače in kuhinjske krpe prinesite s seboj.

mobilne hišice campingin park umag 4* umag

 

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust rezervacije do 1. 3.

AKCIJA:
• 7=6 v terminu 22. 4. - 3. 6. in 10. 9. - 15. 9.
• 7=5 v terminu 28. 5. - 9. 7.
• 14=11 v terminu 22. 4. - 28. 5.
• 14=8 v terminu 10. 9. - 25. 9.

OPOMBA:
• pri akcijah se vedno za gratis dneve bivanja odšteje cena 

ugodnejšega termina
• popust za zgodnje prijave je združljiv z akcijami.

Cena dnevnega najema hišice v €

22. 4. - 
23. 4.

23. 4. - 
14. 5.

14. 5. - 
25. 6.

25. 6. - 
2. 7.

2. 7. - 
16. 7.

16. 7. - 
13. 8.

13. 8. - 
27. 8.

27. 8. - 
3. 9. 

3. 9. - 
10. 9.

10. 9. - 
17. 9.

17. 9. - 
25. 9.

produkt mobilna hišica storitev

83376 MH 1/6 ADRIATIC 32 m2 NA 30 49 99 139 149 189 159 119 89 59 39

minimalno število nočitev 3 3 3 3 7 7 7 7 3 3 3

prihodi na dan vsak 
dan

vsak 
dan

vsak 
dan

vsak 
dan

sob sob sob sob
vsak 
dan

vsak 
dan

vsak 
dan

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina 1 €/os/dan, enkratna prijavnina 1 €/os, končno čiščenje 30 €, varščina 100 €. 
DOPLAČILA (v kraju): posteljnina 15 €/os. V CENI VKLJUČENO: najem hišice, poraba vode, elektrike, klime, Sat tv, otroška posteljica 
(obvezna predhodna najava), 1 parkirno mesto. OPOMBA: posteljnina, brisače in kuhinjske krpe niso vključene. Predlagamo, da jih 
prinesete s seboj. Prihod med 16. in 20. uro; odhod med 8. in 10. uro.

za zgodnje 
prijave

-20%

za zgodnje 
prijave

-10%

campingin park umag 4*
Lega: v kraju Karigador, 9 km od Umag in 6 km 
od Novigrada. Plaža: skalnata, kamnita, označena 
z Modro zastavo. Nastanitev: v kampu je več 
ponudnikov mobilnih hišic različnih tipov:  
• MH ADRIATIC: do 6 oseb. Kuhinja in jedilni kot, 3 
spalnice (ena z zakonsko posteljo, dve z ločenimi 
ležišči), kopalnica (prha/wc), pokrita lesena terasa 
s sedežno garnituro. Od morja oddaljene 400m. 
Opremljene so s klimo, sat tv, hladilnikom z 
zamrzovalnim delom, mikrovalovno pečico, aparatom 
za kavo, grelnikom za vodo. • MH CLASSIC PS in 
MS: za 4 odrasle osebe in 2 otroka do 12 let, pokrita 
lesena terasa z mizo in stoli, opremljena kuhinja s 
hladilnikom z zmrzovalnim delom, klimatska naprava, 
sat tv, 2 spalnici (ena z zakonsko posteljo), kopalnica, 
WiFi proti doplačilu, parkirno mesto ob hišici. • MH 
SUPERIOR: za 4 odrasle osebe in 2 otroka do 12 let, 
pokrita lesena terasa z mizo, stoli in ležalnikom, 
opremljena kuhinja s hladilnikom z zmrzovalnim 
delom, klimatska naprava, sat tv, 2 spalnici (ena z 

zakonsko posteljo), 2 kopalnici, WiFi vključen v ceno, 
hišica je ob bazenu (22 m2), ki si ga deli s sosednjimi 
šestimi hišicami, parkirno mesto ob hišici.  
Ponudba kampa: restavracije, bari, picerija, trgovina, 
pekarna, ribarnica, ambulanta, frizer in masaže, 
internetni kotiček, možnost priveza manjših plovil, 
pralnica perila in sušilnica, zunanji kompleks bazenov. 
Internet: internetni kotiček in WiFi proti doplačilu, v 
hišicah tip SUPERIOR je WiFi brezplačen. 
Šport in animacija: novo večnamensko igrišče, 
odbojka na mivki, nogomet, namizni tenis, gimnastika 
v vodi, pilates, joga, aerobika, mini golf; z doplačilom: 
teniška igrišča, vodni športi, najem koles, otroška 
igrišča, notranji prostor za zabavo, adrenalinski park, 
animacija za otroke in odrasle (v poletnih mesecih), 
prostori za žar, zabavno-poučni eko park s prikazom 
znamenitosti Istre, 3 km sprehajalnih poti.
Hišni ljubljenčki: dovoljeni le v hišicah tip Classic Ps. 
Spletna stran: www.istracamping.com,  
www.adriatic-kamp.hr

istra

mobilne hišice
Umag

http://www.kompas.si/
http://www.istracamping.com/
http://www.adriatic-kamp.hr/
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Novigrad

aminess sirena campsite 4* novigrad
Cena dnevnega najema hišice v €

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 5 % popust za rezervacije do 31. 3.

AKCIJA: 
• 10 % v terminu 18. 3. - 26. 4., 29. 5. - 18. 6., 25. 9. - 2. 10.
• 15 % v terminu 2. 5. - 4. 5., 8. 5. - 12. 5., 16. 5. - 25. 5.
• popust za zgodnje prijave ni združljiv z akcijami.

18. 3. - 30. 4.
24. 9. - 6. 11.

30. 4. - 14. 5.
10. 9. - 24. 9.

14. 5. - 25. 6.
3. 9. - 10. 9.

25. 6. - 9. 7.
27. 8. - 3. 9.

9. 7. - 27. 8.

produkt mobilna hišica storitev

74084 MH 4-5 Classic 24 m2 NA 46 59 65 124 149

74085 MH 4-6 Premium Village 32 m2 NA 58 71 102 154 207

minimalno število nočitev 2 2 2 3 3

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

OBVEZNO DOPLAČILO: turistična pristojbina, končno čiščenje 25 €/hišico; v kraju: dodatna menjava posteljnine 15 €, hišni 
ljubljenčki 7 €/dan (samo v hiškah Clasic). V CENI VKLJUČENO: najem hišice za 5 ali 6 oseb, poraba vode, elektrike, plina, klime, sat tv, 
posteljnina in brisače, parkirišče, možnost najema otroške posteljice (po predhodni najavi) Prihod po 15. uri, odhod do 10. ure.

za zgodnje 
prijave

-5%

aminess sirena campsite 4* 
Lega: privlačna lokacija kampa ob morju, samo 10 minut 
hoje do mesteca Novigrad. Plaža: kamnita, v manjšem 
delu tlakovana, nagrajena z mednarodnim priznanjem 
Modra zastava. Nastanitev: • MH 4-5 Sirena Classic: 
od morja 100 m, v oljčnem nasadu v sončnem delu 
kampa s pogledom proti morju. Hišica ima 2 spalnici, 
dnevni prostor z možnostjo ležišča, kuhinjsko niši, sat 
tv, klimatsko napravo, kopalnico, delno pokrito teraso 
s sedežno garnituro, zasebni parkirni prostor. • MH 4-6 
Sirena Village Premium: od morja 100 m, v novem delu 
kampa s pogledom proti morju, z dvema kopalnicama, 
teraso, parkiriščem v neposredni bližini naselja, 31 hišic 
si deli štiri manjše bazene. V vsaki hišici: 2 spalnici (ena 
z zakonsko posteljo), dnevni prostor (možnost petega 
in šestega ležišča), opremljena kuhinja, klimatska 

naprava, sat tv, dve kopalnici, opremljena delno pokrita 
terasa. Ponudba kampa: recepcija, restavracija, kavni 
bar, zdravniška ordinacija v Aminess Hotelu Laguna, 
trgovina, wellness center v Aminess Maestral hotelu, 
17 teniški igrišči, sodobno opremljeno otroško igrišče, 
veliko travnato nogometno igrišče in majhno igrišče 
z umetno travo, mini golf, odbojka na mivki, prostor 
za kolesa: izposoja, popravila, pralnica koles, izposoja 
kajakov, pedalinov, vodnih skuterjev, Aquapark 
Istralandia je oddaljen 5 km, igralnica z zabavnimi igrami 
(biljard, pikado); animacija za otroke v sezoni. 
Internet: WiFi v kampu brezplačen. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni samo v Classic hiškah. 
Spletna stran: www.aminess-campsite.com

istra

mobilne hišice
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Mareda

aminess park mareda campsite 4* 

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 5 % popust za rezervacije do 31. 3.

AKCIJA: 
• 10 % v terminu do 26. 4., 29. 5. - 18. 6., 25. 9. - 2. 10.
• 15 % v terminu 2. 5. - 4. 5., 8. 5. - 12. 5., 16. 5. - 25. 5.
• popust za zgodnje prijave ni združljiv z akcijami.

Cena dnevnega najema hišice v €

15. 4. - 30. 4.
24. 9. - 2. 10.

30. 4. - 14. 5.
10. 9. - 24. 9.

14. 5. - 25. 6.
3. 9. - 10. 9.

25. 6. - 9. 7.
27. 8. - 3. 9.

9. 7. - 27. 8.

produkt mobilna hišica storitev

80408 MH 4-6 Mediterranean 
Premium Village 32 m2

NA 54 66 93 150 192

74086 MH 4-6 Istrian  
Premium Village 32 m2

NA 58 71 96 164 207

80408 MH 4-6 Relax  
Premium Village 32 m2

NA 58 71 96 164 207

minimalno število nočitev 2 2 2 3 3

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

OBVEZNO DOPLAČILO: turistična pristojbina, končno čiščenje 25 €/hišico; v kraju: dodatna menjava posteljnine 15 €, hišni 
ljubljenčki 7 €/dan (samo v hiškah Istrian Premium Village). V CENI VKLJUČENO: najem hišice za 5 ali 6 oseb, poraba vode, elektrike, 
plina, sat tv, posteljnina in brisače, parkirišče. Prihod po 15. uri, odhod do 10. ure.

za zgodnje 
prijave

-5%

aminess park mareda campsite 4*
Lega: privlačna lokacija ob morju, 4 km od mesteca 
Novigrad. Plaža: kamnita, nagrajena z mednarodnim 
priznanjem Modra zastava; z bazenom z morsko 
vodo in otroškim igriščem je plaža prilagojena 
družinam z otroki. Nastanitev: hišice so približno 
200 m od morja, v hrastovem gozdu, ki sega do 
obale • MH 4-6 Mediterranean Premium Village: 2 
spalnici (ena z zakonsko posteljo), dnevni prostor 
(možnost petega in šestega ležišča), kuhinjska 
niša, mikrovalovna pečica, sat tv, klimatska 
naprava, 2 kopalnici, opremljena terasa. • MH 5-6 
Istrian Premium Village: hišice s kamnito fasado, 2 
spalnici (ena z zakonsko posteljo), dnevni prostor 
(možnost petega in šestega ležišča), kuhinjska niša, 
mikrovalovna pečica, sat tv, klimatska naprava, 2 

kopalnici, opremljena terasa. • MH 4-6 Relax Premium 
Village: od morja 150 m, na privlačnem delu kampa, 
v hrastovem gozdu, parkirna mesta so urejana ob 
vasi. V vasi sta dva bazena, sodobno opremljeno 
otroško igrišče. V vsaki hišici sta 2 spalnici, dnevni 
prostor z možnostjo ležišča, klimatska naprava, sat tv, 
kuhinjska niša (mikrovalovna pečica, grelnik vode), 2 
kopalnici, opremljena terasa. Internet: WiFi v kampu 
brezplačen. Ponudba kampa: trgovina, recepcija, 
restavracija, kavni bar, 2 teniški igrišči, sodobno 
opremljeno otroško igrišče, mini golf, odbojka na 
mivki, izposoja koles, kajakov, pedalinov, vodnih 
skuterjev; animacija za otroke v sezoni. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni samo v Istrian Premium 
Village Spletna stran: www.aminess-campsite.com

istra

mobilne hišice
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Lanterna pri Poreču

mobilne hišice kamp lanterna 4* lanterna pri poreču
Cena dnevnega najema hišice v €

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za rezervacije do 1. 3.

AKCIJA:
• 7=6 v terminu 22. 4. - 3. 6. in 10. 9. - 2. 10.
• 7=5 v terminu 28. 5. - 9. 7.
• 14=11 v terminu 22. 4. - 28. 5.
• 14=8 v terminu 10. 9. - 2. 10.

OPOMBA:
• pri akcijah se vedno za gratis dneve bivanja odšteje cena 

ugodnejšega termina
• popust za zgodnje prijave je združljiv z akcijami.

22. 4. - 
23. 4.

23. 4. - 
14. 5.

14. 5. - 
25. 6.

25. 6. - 
2. 7.

2. 7. - 
16. 7.

16. 7. - 
23. 7.

23. 7. - 
13. 8.

13. 8. - 
27. 8.

27. 8. - 
3. 9. 

3. 9. - 
10. 9.

10. 9. - 
17. 9.

17. 9. - 
2. 10.

produkt mobilna hišica storitev

84900 MH LANTERNA 4-6 
28,5 m2

NA 30 49 99 149 149 182 189 159 119 79 59 39

84901 MH ARIA 4-6  
34,4 m2

NA 30 49 99 149 187 209 209 185 135 105 69 39

minimalno število nočitev 3 3 3 3 7 7 7 7 7 3 3 3

prihodi na dan vsak 
dan

vsak 
dan

vsak 
dan

vsak 
dan

sob sob sob sob sob
vsak 
dan

vsak 
dan

vsak 
dan

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina 1 €/os/dan, enkratna prijavnina 1 €/osebo, končno čiščenje 30 €, varščina 
100 €. DOPLAČILA (v kraju): posteljnina 15 €/os. V CENI VKLJUČENO: najem hišice, poraba vode, elektrike, klime, Sat tv, otroška 
posteljica (obvezna predhodna najava), 1 parkirno mesto. OPOMBA: Posteljnina, brisače in kuhinjske krpe niso vključene. Predlagamo, 
da jih prinesete s seboj. Prihod med 16. in 20. uro; odhod med 8. in 10. uro.

za zgodnje 
prijave

-10%

kamp lanterna 4*
Lega: v naselju Tar, med Novigradom in Porečem. Do 
Poreča je približno 10 km. Plaža: skalnata, prodnata, 
mestoma betonirana, označena z Modro zastavo. 
Prhe, kabine za preoblačenje. 
Nastanitev: v mobilnih hišicah, ki so približno 300-
400 m od morja; so s klimatsko napravo, aparatom 
za kavo, mikrovalovno pečico, teraso s sedežno 
garnituro. • MH LANTERNA 4-6: Kuhinja in jedilni kot, 
3 spalnice (ena z zakonsko posteljo, ena z ločenima 
ležiščema ter ena s pogradom), kopalnica (prha/
wc), otroška posteljica in stolček v primeru najave ob 
rezervaciji brezplačno, sat tv. • MH ARIA 4-6: hišice so 
nove v letu 2016, kuhinja in jedilni kot, 3 spalnice (ena 
z zakonsko posteljo, ena z ločenima ležiščema ter ena 
z iztegljivo posteljo pod posteljo), kopalnica (prha/
wc), dodaten wc, sat tv, pomivalni stroj, na polpokriti 
terasi 2 ležalnika, otroška posteljica in stolček v 

primeru najave ob rezervaciji brezplačno. 
Internet: internetni kotiček za doplačilo in WiFi na 
določenih delih kampa brezplačen.
Ponudba kampa: recepcija, restavracije, bari, picerija, 
slaščičarna, trgovine, tržnica, ribarnica, pekarna, 
možnost priveza za čolne. V kampu je kompleks 
zunanjih bazenov z morsko vodo, otroški bazen s 
sladko vodo. Možnost najema ležalnikov. 
Možnost mnogih športnih aktivnosti: odbojka na 
mivki, večnamensko igrišče; z doplačilom: 4 teniška 
igrišča, najem koles, mini golf, namizni tenis, vodni 
športi. V bližini: športni center Valeta. V poletnih 
mesecih animacija za otroke in odrasle, pilates, 
aerobika, mini klub, igrišče za otroke, letni kino. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.adriatic-kamp.hr

istra
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Poreč

mobilne hišice kamp bijela uvala 4* poreč

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE: 
• 10 % popust za rezervacije do 1. 3.

AKCIJA:
• 7=6 v terminu 23. 4. - 3. 6. in 10. 9. - 2. 10.
• 7=5 v terminu 28. 5. - 9. 7.
• 14=11 v terminu 23. 4. - 28. 5.
• 14=8 v terminu 10. 9. - 2. 10.

OPOMBA:
• pri akcijah se vedno za gratis dneve bivanja odšteje cena 

ugodnejšega termina
• popust za zgodnje prijave je združljiv z akcijami.

Cena dnevnega najema hišice v €

23. 4. - 
14. 5.

14. 5. - 
25. 6.

25. 6. - 
2. 7.

2. 7. - 
16. 7.

16. 7. - 
13. 8.

13. 8. - 
27. 8.

27. 8. - 
3. 9. 

3. 9. - 
10. 9.

10. 9. - 
2. 10.

produkt mobilna hišica storitev

83375 MH 4-6 ARIA 34,4 m2 NA 49 99 149 187 209 185 135 105 69

minimalno število nočitev 3 3 3 3 7 7 7 3 3

prihodi na dan vsak  
dan

vsak  
dan

vsak  
dan

sobota sobota sobota sobota
vsak  
dan

vsak  
dan

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina 1 €/os/dan, enkratna prijavnina 1 €/osebo, končno čiščenje 30 €, varščina 
100 €. DOPLAČILA (v kraju): posteljnina 15 €/os. V CENI VKLJUČENO: najem hišice, poraba vode, elektrike, klime, Sat tv, otroška 
posteljica (obvezna predhodna najava), 1 parkirno mesto. OPOMBA: Posteljnina, brisače in kuhinjske krpe niso vključene. Predlagamo, 
da jih prinesete s seboj. Prihod med 16. in 20. uro; odhod med 8. in 10. uro.

za zgodnje 
prijave

-10%

kamp bijela uvala 4*
Lega: v Zeleni Laguni, približno 5 km od središča 
Poreča. Plaža: kamnita in betonska s travnatimi 
površinami za sončenje. Označena z Modro zastavo. 
Možnost najema sončnikov in ležalnikov. 
Nastanitev: v mobilnih hišicah, vse s klimatsko 
napravo, aparatom za kavo in mikrovalovno pečico. 
• MH ARIA 4-6: nove v sezoni 2015-16, do 6 oseb, 
kuhinja in jedilni kot, 3 spalnice (ena z zakonsko 
posteljo, ena z ločenima ležiščema ter ena z iztegljivo 
posteljo pod posteljo), kopalnica (prha/wc), dodaten 
wc, sat tv, pomivalni stroj, na polpokriti terasi miza s 
sedežno garnituro in 2 ležalnikoma, otroška posteljica 

in stolček v primeru najave ob rezervaciji brezplačno. 
Od morja oddaljene približno 300 m. 
Ponudba kampa: recepcija, restavracije, bari, gril, 
supermarket, trgovina s spominki in časopisi, plesna 
terasa, majhna luka, 2 zunanja sladkovodna bazena, 
odbojka na mivki, ob doplačilu: tenis, namizni tenis, 
mini golf, najem koles, windsurfing, jahanje, v poletnih 
mesecih animacija za otroke in odrasle. 
Internet: brezplačen WiFi na celotnem območju 
kampa. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.adriatic-kamp.hr

istra
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Funtana pri Vrsarju

mobilne hišice kamp valkanela 3* funtana pri vrsarju
Cena dnevnega najema hišice v €

 

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE: 
• 10 % popust za rezervacije do 1. 3.

AKCIJA:
• 7=6 v terminu 22. 4. - 3. 6. in 10. 9. - 2. 10.
• 7=5 v terminu 28. 5. - 9. 7.
• 14=11 v terminu 22. 4. - 28. 5.
• 14=8 v terminu 10. 9. - 2. 10.

OPOMBA:
• pri akcijah se vedno za gratis dneve bivanja odšteje cena 

ugodnejšega termina
• popust za zgodnje prijave je združljiv z akcijami.

22. 4. - 
23. 4.

23. 4. - 
14. 5.

14. 5. - 
25. 6.

25. 6. - 
2. 7.

2. 7. - 
16. 7.

16. 7. - 
13. 8.

13. 8. - 
20. 8.

20. 8. - 
27. 8.

27. 8. - 
3. 9.

3. 9. - 
10. 9.

10. 9. - 
17. 9.

17. 9. - 
2. 10.

produkt mobilna hišica storitev

84977 MH 4-6 ARIA 34,4 m2 NA 30 49 99 149 179 199 199 169 135 99 69 39

77068 MH 4-6 VALENTINO 34,4 m2 NA 30 49 99 119 129 169 159 149 119 79 59 39

minimalno število nočitev 3 3 3 3 7 7 7 7 7 3 3 3

prihodi na dan vsak 
dan

vsak 
dan

vsak 
dan

vsak 
dan

sob sob sob sob sob
vsak 
dan

vsak 
dan

vsak 
dan

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina 1 €/os/dan, enkratna prijavnina 1 €/osebo, končno čiščenje 30 €, varščina 
100 €. DOPLAČILA (v kraju): posteljnina 15 €/os. V CENI VKLJUČENO: najem hišice, poraba vode, elektrike, klime, Sat tv, otroška 
posteljica (obvezna predhodna najava), 1 parkirno mesto. OPOMBA: Posteljnina, brisače in kuhinjske krpe niso vključene. Predlagamo, 
da jih prinesete s seboj. Prihod med 16. in 20. uro; odhod med 8. in 10. uro.

za zgodnje 
prijave

-10%

kamp valkanela 3*
Lega: med Vrsarjem (2 km) in krajem Fontana. 
Plaža: 3 km dolga skalnata, betonirana, mestoma 
prodnata,označena z Modro zastavo, primerna za 
otroke. Možnost najema ležalnikov in sončnikov. 
Nastanitev: v mobilnih hišicah, vse imajo klimo, 
sat tv, hladilnik z zamrzovalnim delom, aparat za 
kavo, mikrovalovno pečico, pokrito teraso s sedežno 
garnituro, parkirišče. • MH VALENTINO 4-6: do 6 oseb. 
Kuhinja s pomivalnim strojem in jedilnim kotom, 3 
spalnice (ena z zakonsko posteljo, ena z ločenima 
ležiščema ter ena s pogradom), kopalnica (prha/wc). 
Otroška posteljica in stolček v primeru najave ob 
rezervaciji brezplačno. Od morja oddaljene približno 
350 m. • MH ARIA 4-6: nove v letu 2016, do 6 oseb, 
kuhinja in jedilni kot, 3 spalnice (ena z zakonsko 
posteljo, ena z ločenima ležiščema ter ena z iztegljivo 
posteljo pod posteljo), kopalnica (prha/wc), dodaten 

wc, sat tv, pomivalni stroj, na polpokriti terasi miza s 
sedežno garnituro in 2 ležalnikoma, otroška posteljica 
in stolček v primeru najave ob rezervaciji brezplačno. 
Od morja oddaljene približno 300 m. 
Ponudba kampa: picerija, bari, trgovine, prodajalna 
časopisov in spominkov, plesna dvorana, ambulanta, 
prostor za žar, možnost priveza za čolne, teniška 
igrišča, odbojka na mivki, mini golf, namizni tenis, 
namizni nogomet; z doplačilom: najem koles, 
pedalinov in sandolinov, čolnov, šola jadranja na 
deski, potapljanje, animacija za otroke in odrasle 
(v poletnih mesecih), mini klub, igrišče za otroke, 
trampolin, pikado, biljard, v letu 2016 pričakujemo 
otvoritev novih zunanjih bazenov. Internet: WiFi na 
področju kampa brezplačen. Hišni ljubljenčki: niso 
dovoljeni. Spletna stran: www.adriatic-kamp.hr

istra

mobilne hišice
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Fažana pri Puli

mobilne hišice kamp bi village 3* fažana pri puli

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE: 
• 10 % popust za rezervacije do 1. 3.

AKCIJA:
• 7=6 v terminu do 3. 6. in 10. 9. - 15. 10.
• 7=5 v terminu 28. 5. - 9. 7.
• 14=11 v terminu do 28. 5.
• 14=8 v terminu po 10. 9.

OPOMBA:
• pri akcijah se vedno za gratis dneve bivanja odšteje cena 

ugodnejšega termina
• popust za zgodnje prijave je združljiv z akcijami.

Cena dnevnega najema hišice v €

21. 4. - 
23. 4.

23. 4. - 
14. 5.

14. 5. - 25. 6.
3. 9. - 10. 9.

25. 6. - 
2. 7.

2. 7. - 
16. 7.

16. 7. - 
20. 8.

20. 8. - 
27. 8.

27. 8.-
3.9.

10. 9. - 
17. 9.

17. 9. - 
15. 10.

produkt mobilna hišica storitev

83377 MH 4-6 ARIA 34,4 m2 NA 30 49 99 149 179 199 169 135 69 39

minimalno število nočitev 3 3 3 3 7 7 7 7 3 3

prihodi na dan vsak 
dan

vsak 
dan

vsak  
dan

vsak 
dan

sob sob sob sob
vsak 
dan

vsak 
dan

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina 1 €/os/dan, enkratna prijavnina 1 €/osebo, končno čiščenje 30 €, varščina 
100 €. DOPLAČILA (v kraju): posteljnina 15 €/os. V CENI VKLJUČENO: najem hišice, poraba vode, elektrike, klime, Sat tv, otroška 
posteljica (obvezna predhodna najava), 1 parkirno mesto. OPOMBA: Posteljnina, brisače in kuhinjske krpe niso vključene. Predlagamo, 
da jih prinesete s seboj. Prihod med 16. in 20. uro; odhod med 8. in 10. uro.

za zgodnje 
prijave

-10%

kamp bi village 3* 
Lega: v kraju Valbandon v smeri Fažane, 7 km do 
Pule; nasproti nacionalnega parka Brioni. V kampu so 
mobilne hišice, apartmaji in manjši hotel. 
Plaža: ob 1km dolgi prodnati plaži, delno obdana 
z borovci. Nastanitev: v mobilnih hišicah, ki so 
postavljene ob robu kampa, od morja oddaljene do 
300 m. Vse hišice s klimatsko napravo, aparatom 
za kavo, mikrovalovno pečico. • MH ARIA 4-6: do 6 
oseb, kuhinja in jedilni kot, 3 spalnice (ena z zakonsko 
posteljo, ena z ločenima ležiščema ter ena z iztegljivo 
posteljo pod posteljo), kopalnica (prha/wc), dodaten 
wc, sat tv, pomivalni stroj, na polpokriti terasi miza s 
sedežno garnituro in 2 ležalnikoma, otroška posteljica 

in stolček v primeru najave ob rezervaciji brezplačno. 
Ponudba kampa: recepcija,trgovine, restavracije 
in bar,picerija, slaščičarna,prodajalna časopisov in 
spominkov, ambulanta, frizerski salon, kozmetični 
salon, 3 zunanji bazeni s sladko vodo (eden je tudi 
ogrevan), tobogan, možnost najema koles, igrišče 
za odbojko in nogomet, namizni tenis, vodna 
gimnastika, fitnes; v bližini: tenis, vodni športi. V 
poletnih mesecih vsakodnevna animacija za otroke 
in odrasle. Internet: z doplačilom WiFi po celotnem 
območju kampa. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.
Spletna stran: www.adriatic-kamp.hr

istra

mobilne hišice
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Fažana pri Puli

mobilne hišice kamp pineta 2* fažana pri puli
Cena dnevnega najema hišice v €

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE: 
• 10 % popust za rezervacije do 1. 5.

AKCIJA: 
• 7=5 in 6=5 in 5=4 in 4=3  

v terminu 1. 4. - 18. 6. in 17. 9. - 15. 10.
• 7=6 in 14=12 v terminu 18. 6. - 2. 7., 27. 8. - 17. 9.
• popust za zgodnje prijave ni združljiv z akcijami.

1. 4. - 21. 5.
3. 9. - 15. 10.

21. 5. - 18. 6.
18. 6. - 2. 7.

27. 8. - 3. 9.
2. 7. - 16. 7. 16. 7. - 20. 8. 20. 8. - 27. 8.

produkt mobilna hišica storitev

84867 MH 4-6 GALIJA 24 m² NA 52 67 91 123 142 115

84868 MH 4-6 VANGA 32 m² NA 61 80 108 141 167 135

84869 MH 4-6 PREM. VANGA 32 m² NA 68 88 119 155 183 148

minimalno število nočitev 3 3/5* 5 5 7 5

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijavnina 4 €/os; DOPLAČILA (v kraju): varščina 100 €, končno čiščenje 
30 €, hišni ljubljenčki 5 €/dan (po prehdodni potrditvi), otroška posteljica 5 €/dan (po predhodni potrditvi), Wi-fi 5 €/dan. V CENI 
VKLJUČENO: najem hišice, posteljnina, brišače, poraba vode, elektrike, plina, klime, parkirno mesto na skupnem parkirišču. OPOMBA: 
minimalno število nočitev do 4. 6. in po 3. 9. je 3, v terminu 4. 6. - 23. 7. je 5 noči.

za zgodnje 
prijave

-10%

kamp pineta 2*
Lega: kamp Pineta, 2 km od mesteca Fažana, ki 
je izhodiščna točka za obisk Nacionalnega parka 
Brioni. Kamp leži v borovi senci. Plaža: delno 
skalnata, prodnata in asfaltirana, oddaljena do 250 
m. Nastanitev: • MH GALIJA 4-6: primerna za 6 
oseb, klimatska naprava, 2 spalnici (ena z zakonsko 
posteljo, druga z dvema ločenima ležiščema), sat tv, 
kuhinja in dnevni prostor (raztegljiv kavč), kopalnica 
(prha/wc), lesena pokrita terasa; • MH VANGA 4-6: 
primerna za 6 oseb, klimatska naprava, dve spalnici 
(ena z zakonsko posteljo, druga z dvema ločenima 
ležiščema), sat tv, kuhinja in dnevni prostor (raztegljiv 

kavč), dve kopalnici (prha/wc), lesena pokrita terasa 
• MH VANGA PREMIUM 4-6: enako, kot pri hišicah 
tipa Vanga, le da so to hišice z boljšo pozicijo in v 
neposredni bližini obale s pogledom proti morju. Vse 
hišice imajo parkirno mesto na skupnem parkirišču. 
Internet: WiFi brezplačen.
Ponudba kampa: restavracija, bar, trgovina, pekarna, 
menjalnica, otroška igrišča, nogomet, odbojka na 
mivki, namizni tenis. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.adriatic-kampovi.hr

istra
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Fažana pri Puli

mobilne hišice kamp brioni 2* (bivša puntižela) fažana pri puli

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 7 % popust za rezervacije do 15. 3.

AKCIJA: 
• 7=6 in 14=12 v terminu 23. 4. - 14. 5. in 10. 9. - 24. 9.,  

28. 5. - 11. 6., 3. 9. - 10. 9.
• popust za zgodnje prijave ni združljiv z akcijami.

Cena dnevnega najema hišice v €

23. 4. - 14. 5.
10. 9. - 24. 9.

14. 5. - 28. 5.
28. 5. - 11. 6.
3. 9. - 10. 9.

11. 6. - 2. 7.
27. 8. - 3. 9.

2. 7. - 16. 7.
20. 8. - 27. 8.

16. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

84940 MH 4+2 ADRIA 24 m² NA 38 55 50 77 95 109

minimalno število nočitev 3 6 7 7 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan sobota sobota sobota sobota

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijavnina 1 €/os, končno čiščenje in posteljnina 35 € za hišico; DOPLAČILA (v 
kraju): hišni ljubljenčki do 10 kg 6 €/dan; V CENI VKLJUČENO: najem hišice za 4 odrasle in 2 otroka do 12 let, poraba vode, elektrike, 
klime, sat tv, parkirno mesto za 1 vozilo. Prihod po 16. uri, odhod do 9. ure. Kuhinjske krpe in brisače niso vključene v ceno; gostje jih 
prinesejo s seboj.

za zgodnje 
prijave

-7%

kamp brioni 2*
Lega: kamp se nahaja ob morju, nasproti Brionskega 
arhipelaga in v neposredni bližini Fažane, le 6 km 
od središča Pule. Kamp je delno na soncu, senco mu 
dajejo borovci in oljke. Plaža: 1,5 km dolga, večinoma 
prodnata plaža je primerna za otroke in odrasle. 
Tik ob plaži je dovolj sence za vse tiste, ki si ne 
želijo celodnevnega sonca. Na plaži so urejeni tuši. 
Nastanitev: • MH ADRIA 4-6: primerne za 4 odrasle 
osebe in 2 otroka do 12 let, hišice so približno 300 
m oddaljene od plaže. V hišici vam je na razpolago 

spalnica z zakonsko posteljo, soba z dvema ležiščema, 
kopalnica ima tuš/wc, opremljena kuhinja ima jedilni 
kot, ki ga je možno prilagoditi v dve otroški ležišči. 
V vsaki hišici je klimatska naprava, nadkrita terasa z 
vrtno garnituro. Parkirni prostor je pri hišici.
Ponudba kampa: WiFi na recepciji, restavracija, bar 
in market. Večji trgovski centri v bližnji Puli. Športna 
in otroška igrišča, vodni športi, mini klub in animacija. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni.
Spletna stran: www.adria-more.hr

istra
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Rabac

mobilne hišice kamp oliva 3* rabac
Cena dnevnega najema hišice v €

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za rezervacije do 15. 4.

AKCIJA:
• 7=6 v terminu 2. 4. - 23. 4. in 8. 10. - 29. 10.  

10 % v terminu 23. 7. - 30. 7. 
• akcije niso združljive s popustom za zgodnje prijave.

19. 3. - 28. 5. 
17. 9. - 22. 10. 

28. 5. - 25. 6.
3. 9. - 17. 9. 

25. 6. - 16. 7. 
20. 8. - 3. 9. 

16. 7. - 20. 8. 

produkt mobilna hišica storitev

80209 MH 4-5 OLIVA 22 m2 NA 61 78 95 127

80208 MH 4-5 OLIVA DE LUXE 32 m2 NA 83 101 121 151

minimalno število nočitev 3 3 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan sobota

OBVEZNA DOPLAČILA: turistična pristojbina; OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): končno čiščenje 15 €, varščina 50 €. DOPLAČILA: 
polpenzion 19 €/os/dan (vključena 1 pijača), krajše bivanje 30 % (po predhodni potrditvi); DOPLAČILA (v kraju, predhodna najava): 
dodatna posteljnina in brisače 15 €, otroška posteljica 5 €/dan, hišni ljubljenčki 5 €/dan, čiščenje za hišnega ljubljenčka 10 €/bivanje.  
V CENI VKLJUČENO: najem, poraba elektrike, vode in klime, posteljnina (samo ob prihodu), sat tv, prost vstop na zunanje bazene, ob 
prihodu 1 pica ali 1 solata ali 1 pašta/os.

za zgodnje 
prijave

-10%

kamp oliva 3*
Lega: kampu daje senco nasad oljk, po katerem 
je dobil ime. V bližini hotelski kompleks Mimosa/
Hedera/Narcis. Do centra Rabca vodi sprehajalna 
pot. Plaža: prodnata, primerna za otroke. Hišice so 
od plaže oddaljene 10-500 m. Nastanitev: mobilne 
hišice so klimatizirane, imajo sat tv in parkirišče. 
• MH OLIVA 4-5: za največ 4 odrasle osebe in enega 
otrok do 12 let, 2 spalnici (ena z zakonsko posteljo, 
druga z ločenima ležiščema, dnevni prostor z 
raztegljivim kavčem, kuhinjska niša, kopalnica 
(prha/wc), terasa. • MH OLIVA DE LUXE 4-5: enak 
opis kot manjša hišica, vendar z večjo kvadraturo in 

ima 2 kopalnici. Storitev: najem ali proti doplačilu 
polpenzion (samopostrežna zajtrk in večerja v eni od 
restavracij hotelov Mimosa/Hedera/Narcis) 
Ponudba kampa: recepcija, trgovina, restavracija, 
picerija, bar, notranji in zunanji bazeni hotelskega 
kompleksa Mimosa/Hedera/Narcis, teniška igrišča, 
igrišče za mini golf, košarko, nogomet, možnost 
izposoje pedalinov, v bližini potapljaški center in 
vodni športi, otroško igrišče, tobogani in trampolini. 
Internet: WiFi na recepciji za doplačilo. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni po predhodni najavi in 
potrditvi. Spletna stran: www.maslinica-rabac.com

istra
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Medulin

mobilne hišice kamp medulin 2* medulin

AKCIJA: 
• 7=5 in 5=4 v terminu 2. 4. - 7. 5.
• 15 % popusta za 7 ali večdnevne rezervacije in  

10 % popusta za 5 ali večdnevne rezervacije v terminu 
28. 5. - 18. 6., 27. 8. - 10. 9., 17. 9. - 8. 10.

Cena dnevnega najema hišice v €

2. 4. - 7. 5.
17. 9. - 15. 10.

7. 5. - 18. 6.
10. 9. - 17. 9.

18. 6. - 2. 7.
3. 9. - 10. 9.

2. 7. - 16. 7.
27. 8. - 3. 9.

16. 7. - 30. 7.
20. 8. - 27. 8.

30. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

74017 MH 4-2 STD 24 m² NA 41 62 92 121 123 129

minimalno število nočitev 3 3 5 5 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan sobota sobota sobota sobota

OBVEZNO DOPLAČILO: turistična pristojbina; DOPLAČILA: hišica v prvi vrsti od morja 10 €/dan do 2. 7. in po 3. 9., 12 €/dan v ostalih 
terminih (po predhodni najavi in potrditvi), krajše bivanje 20 % (po predhodni potrditvi); DOPLAČILAv kraju: hišni ljubljenčki 12 €/
dan (do 10 kg), uporaba klime 10 €/dan (potrebna predhodna najava). OPOMBA: otroška posteljica BREZPLAČNO (po predhodni 
najavi). V CENI VKLJUČENO: najem hišice za 4 ali 5 oseb, poraba vode, elektrike, plina, posteljnina in brisače, končno čiščenje (ob 
odhodu je potrebno pospraviti kuhinjo in posodo).  Prihod po 16. uri, odhod do 10. ure.

kamp medulin 2*
Lega: v kampu Medulin, ki ga tvorita 2 polotoka, 
ki sta obdana z bujno sredozemsko vegetacijo. Do 
središča medulina je 2 km, do Pule 10 km. 
Plaža: skalnata in manjši del peščene plaže primerne 
za otroke. Nastanitev: hišice so 100-150 m do plaže, 
so udobno opremljene namenjene za 4 odrasle osebe 
in 1 otroka, z dvema spalnivama (ena z zakonsko 
posteljo, druga z ločenima ležiščema in pomožnim 
ležiščem), dnevni prostor z jedilnim kotom, kuhinjska 

niša, sat tv, klimatska naprava (za doplačilo), 
kopalnica in terasa z vrtno garnituro, parkirni prostor. 
Dodatna ponudba: restavracija, več barov, picerija, 
trgovina, menjalnica, v bližnjem športnem centru 
igrišča za tenis, nogomet, košarko, odbojko, rokomet, 
namizni tenis. Internet: WiFi na področju kampa 
brezplačen. Hišni ljubljenčki: dovoljeni manjši 
Spletna stran: www.arenacamps.com
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Prematura - Medulin

mobilne hišice kamp stupice - premantura 2* premantura
Cena dnevnega najema hišice v €

AKCIJA: 
• 7=5 in 5=4 v terminu 2. 4.-7. 5.
• 15 % popusta za 7 ali večdnevne rezervacije in 

10 % popusta za 5 ali večdnevne rezervacije v terminu 
28. 5. - 18. 6., 27. 8. - 10. 9., 17. 9. - 8. 10.

2. 4. - 7. 5.
17. 9. - 15. 10.

7. 5. - 18. 6.
10. 9. - 17. 9.

18. 6. - 2. 7.
3. 9. - 10. 9.

2. 7. - 16. 7.
27. 8. - 3. 9.

16. 7. - 30. 7.
20. 8. - 27. 8.

30. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

74016 MH 4-2 STD 24 m² NA 38 58 88 111 118 121

mobilne hišice kamp kažela 3* medulin
74018 MH 4-2 STD 22 m² NA 38 59 89 114 119 123

minimalno število nočitev 3 3 5 5 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan sobota sobota sobota sobota

OBVEZNO DOPLAČILO: turistična pristojbina; DOPLAČILA: hišica v prvi vrsti od morja MH Stupice 9 €/dan do 2. 7. in po 3. 9., 12 €/
dan v ostalih terminih, hišica v prvi vrsti od morja MH Kažela 14 €/dan do 2. 7. in po 3. 9., 16 €/dan v ostalih terminih (po predhodni 
najavi in potrditvi), krajše bivanje 20 % (po predhodni potrditvi); DOPLAČILAv kraju: hišni ljubljenčki 12 €/dan (do 10 kg), uporaba 
klime 10 €/dan (potrebna predhodna najava). OPOMBA: otroška posteljica BREZPLAČNO (po predhodni najavi). V CENI VKLJUČENO: 
najem hišice za 4 ali 5 oseb, poraba vode, elektrike, plina, posteljnina in brisače, končno čiščenje (ob odhodu je potrebno pospraviti 
kuhinjo in posodo).  Prihod po 16. uri, odhod do 10. ure.

kamp stupice – premantura 2*
Lega: v bližini kraja Premantura, na začetku polotoka 
Kamenjak; z bujno sredozemsko vegetacijo. Do 
Pule 10 km. Plaža: skalnata; področje je tudi raj za 
surferje. Nastanitev: počitniške hišice so oddaljene 
od morja 100-150 m, uradna kategorija kampa je 
1*, lega in opremljenost hišic ustreza kategoriji 2*. 
Hišice so namenjene za 4 odrasle osebe in 1 otroka, z 
dvema spalnivama (ena z zakonsko posteljo, druga z 
ločenima ležiščema in pomožnim ležiščem), dnevni 

prostor z jedilnim kotom, kuhinjska niša, sat tv, 
klimatska naprava (za doplačilo), kopalnica in terasa z 
vrtno garnituro, parkirni prostor. 
Dodatna ponudba: restavracija, bar, trgovina, 
menjalnica, teniška igrišča, namizni tenis, mini golf, 
izposoja koles in plovil. Internet: WiFi na področju 
kampa brezplačen. Hišni ljubljenčki: dovoljeni 
manjši. Spletna stran: www.arenacamps.com 

kamp kažela 3*
Lega: v kampu Kažela; 2 km od Medulina. 
Plaža: 2 km skalnate in prodnate plaže primerne za 
otroke. Kamp nudi tudi lastno plažo za naturiste. 
Nastanitev: počitniške hišice so oodaljene od 
morja približno 200m. Uradna kategorija kampa je 
2*, lega in opremljenost hišic ustreza kategoriji 3*. 
Hišice so namenjene za 4 odrasle osebe in 1 otroka, z 
dvema spalnivama (ena z zakonsko posteljo, druga z 
ločenima ležiščema in pomožnim ležiščem), dnevni 

prostor z jedilnim kotom, kuhinjska niša, sat tv, 
klimatska naprava (za doplačilo), kopalnica in terasa z 
vrtno garnituro, parkirni prostor. 
Dodatna ponudba: restavracija, več barov, picerija, 
trgovina, menjalnica, v bližnjem športnem centru 
igrišča za tenis, nogomet, košarko, odbojko, rokomet, 
namizni tenis. Internet: WiFi na področju kampa 
brezplačen. Hišni ljubljenčki: dovoljeni manjši. 
Spletna stran: www.arenacamps.com
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mobilne hišice kamp njivice 2* otok krk • njivice

AKCIJA: 
• 7=6 in v terminu 22. 4. - 13. 5.,  28. 5. - 10. 6., 17. 9. - 28. 10. 

Cena dnevnega najema hišice v €

9. 4. - 14. 5.
17. 9. - 31. 10.

14. 5. - 11. 6.
3. 9. - 10. 9.

11. 6. - 25. 6.
25. 6. - 9. 7.
27. 8. - 3. 9.

9. 7. - 27. 8. 10. 9. - 17. 9.

produkt mobilna hišica storitev

80610 MH4-6 GOLD 32 m2 NA 39 70 79 100 135 47

minimalno število nočitev 4 7 7 7 7 7

prihodi na dan vsak dan sobota sobota sobota sobota sobota

OBVEZNO DOPLAČILO: turistična pristojbina, prijavnina 1 €/os; DOPLAČILO: 5. oseba starejša od 12 let 8 €/dan (po predhodni najavi 
in potrditvi); v kraju: hišni ljubljenčki 10 €/dan (potrebna predhodna najava). V CENI VKLJUČENO: najem, poraba elektrike, vode, 
plina in klime, sat tv, WiFi, posteljnina in brisače (samo ob prihodu), končno čiščenje, parkirno mesto za 1 vozilo. Prihod po 17. uri, 
odhod do 10. ure.

kamp njivice 2*
Lega: kamp leži 600 m do centa Njivic. 
Plaža: prodnata, skalnata. 
Nastanitev: • MH 1/4+2 GOLD: hišice so oddaljene 
od morja do 100 m, klimatska naprava, sat tv, dve 
ločeni spalnici (ena z zakonsko posteljo), dnevni 
prostor in opremljena kuhinja z vsemi gospodinjskimi 
pripomočki, kopalnica in toaletni prostor, eno 
parkirno mesto ob mobilni hišici, vrtna garnitura z 
mizo, stoli in dvema ležalnikoma na nadkriti terasi. 
Mobilna hišica sprejme štiri odrasle osebe in dva 
otroka do 12 let. Uradna kategorizacija kampa je 

2*, opremljenost in lokacija mobilnih hišic ustreza 
kategoriji 4*. Internet: WiFi brezplačno. 
Ponudba v kampu: recepcija in menjalnica, 
restavracija, pekarna, trgovina. 
Šport in zabava: teniška igrišča, namizni tenis, 
odbojka, balinanje, fitnes studio v bližnjem hotelu, 
proti doplačilu možnost najema raznih športno-
zabavnih vsebin (izposoja koles, skuterji, pedalini) 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.njiviceresort.hr

kvarner

mobilne hišice
Otok Krk • Njivice
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mobilne hišice kamp ježevac 4* otok krk • krk
Cena dnevnega najema hišice v €

25. 3. - 14. 5.
10. 9. - 2. 10.

14. 5. - 28. 5.
18. 6. - 25. 6.

28. 5. - 18. 6.
3. 9. - 10. 9.

25. 6. - 9. 7. 9. 7. - 27. 8.

produkt mobilna hišica storitev 27. 8. - 3. 9.

85020 MH 4-6 SUPERIOR 30 m2 NA 45 115 94 129 167

minimalno število nočitev 3 4 4 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

OBVEZNA DOPLAČILA v kraju: turistična prijavnina, prijava 1,5 €/os, končno čiščenje 35 €, varščina 100 €; V CENI VKLJUČENO: 
najem, poraba vode, elektrike, klime, posteljnina in brisače, parkirno mesto za 1 vozilo. Prihod po 14. uri, odhod ob 10. uri.

kamp ježevac 4*
Lega: kamp leži v neposredni bližini mesta Krk 
v borovem gozdu. Plaža: prodnata, skalnata. 
Nastanitev: • MH 4-6 SUPERIOR: klimatska naprava, 
sat tv, dve ločeni spalnici (ena z zakonsko posteljo), 
dnevni prostor z možnostjo ležišča (za dva otroka) 
in opremljena kuhinja z vsemi gospodinjskimi 
pripomočki, dve kopalnici, eno parkirno mesto ob 

mobilni hišici, vrtna garnitura pred hišico. Mobilna 
hišica sprejme štiri odrasle osebe in dva otroka do 12 
let. Internet: WiFi internet brezplačno v nekaterih 
predelih kampa. Ponudba v kampu: recepcija in 
menjalnica, restavracija, pekarna, trgovina, animacija 
v Maro klubu, otroško igrišče. Hišni ljubljenčki: niso 
dovoljeni. Spletna stran: www.camping-adriatic.com

kvarner

mobilne hišice

Otok Krk • Krk
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mobilne hišice kamp lopari 3* otok lošinj
Cena dnevnega najema hišice v €

25. 3. - 14. 5.
10. 9. - 10. 10.

14. 5. - 29. 5.
27. 8. - 10. 9.

29. 5. - 25. 6.
25. 6. - 16. 7.

20. 8. - 27. 8.
16. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

82967 MH 4-6 COMFORT 24 m2 NA 35 43 55 90 120

82969 MH 4-5 LUSSMARIN 30 m2 NA 40 50 60 100 130

minimalno število nočitev 3 4 4 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za rezervacije do 31. 3.

15. 5. - 28. 5.
10. 9. - 10. 10.

28. 5. - 11. 6.
11. 6. - 18. 6.
3. 9. - 10. 9.

18. 6. - 2. 7.
27. 8. - 3. 9.

2. 7. - 16. 7.
20. 8. - 27. 8.

16. 7. - 20. 8.

85006 MH 4-6 DELTA 32 m2 NA 39 49 59 89 109 135

minimalno število nočitev 3 4 4 7 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

OBVEZNA DOPLAČILA v kraju: turistična prijavnina, prijava 1,5 €/os, končno čiščenje 30 €; DOPLAČILA v kraju: hišni ljubljenčki 
6 €/dan (po predhodni najavi in potrditvi). V CENI VKLJUČENO: najem, poraba vode, elektrike, klime, sat tv, posteljnina in brisače, 
parkirno mesto za 1 vozilo. Prihod po 16. uri, odhod ob 10. uri.

za zgodnje 
prijave

-10%

kamp lopari 3*
Lega: avotokamp Lopari leži 500 m od kraja Osor, 2 
km do kraja Nerezine. Plaža: dolga prodnata plaža, 
primerna za otroke. Nastanitev: • MH 4-6 COMFORT: 
primerne za 4 odrasle osebe in 2 otroka do 12 let, 
klimatska naprava, 2 spalnici (ena z zakonskim 
ležiščem, druga z ločenima ležiščema), sat tv, kuhinja 
in dnevni prostor (z možnostjo ležišča za dva otroka), 
kopalnica (prha/wc), pokrita terasa z vrtno garnituro. 
• MH 4-5 LUSSMARIN: primerne za 4 odrasle osebe in 
1 otroka do 12 let, klimatska naprava, 2 spalnici (ena z 
zakonskim ležiščem, druga z ločenima ležiščema), sat 
tv, kuhinja in dnevni prostor (z možnostjo ležišča za 
enega otroka), 2 kopalnici (prha/wc), pokrita terasa 

z vrtno garnituro. • MH 4-6 DELTA: nove hišice v 
kampu od maja 2016, primerne za 4 odrasle osebe in 
2 otroka do 12 let, klimatska naprava, 2 spalnici (ena 
z zakonskim ležiščem, druga z ločenima ležiščema), 
sat tv, kuhinja in dnevni prostor (z možnostjo ležišča 
za dva otroka), dve kopalnici (prha/wc), pokrita 
terasa z vrtno garnituro. Internet: WiFi na recepciji 
brezplačno. Ponudba kampa: restavracija, bar, 
trgovina, otroška igrišča, šola deskanja na vodi, 
možnost najema koles, pralnica perila, parkirišče. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.camping-lopari.com

kvarner

mobilne hišice
Otok Lošinj
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mobilne hišice kamp rapoča 3* otok lošinj
Cena dnevnega najema hišice v €

25. 3. - 14. 5.
10. 9. - 10. 10.

14. 5. - 29. 5.
27. 8. - 10. 9.

29. 5. - 25. 6.
25. 6. - 16. 7.

20. 8. - 27. 8.
16. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

82968 MH 4-6 COMFORT 24 m2 NA 35 43 55 90 120

minimalno število nočitev 3 4 4 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

15. 5. - 28. 5.
10. 9. - 10. 10.

28. 5. - 11. 6.
11. 6. - 18. 6.
3. 9. - 10. 9.

18. 6. - 2. 7.
27. 8. - 3. 9.

2. 7. - 16. 7.
20. 8. - 27. 8.

16. 7. - 20. 8.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za rezervacije do 31. 3.

85007 MH 4-6 DELTA 32 m2 NA 39 49 59 89 109 135

minimalno število nočitev 3 4 4 7 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

OBVEZNA DOPLAČILA v kraju: turistična prijavnina, prijava 1,5 €/os, končno čiščenje 30 €; DOPLAČILA v kraju: hišni ljubljenčki 
6 €/dan (po predhodni najavi in potrditvi). V CENI VKLJUČENO: najem, poraba vode, elektrike, klime, sat tv, posteljnina in brisače, 
parkirno mesto za 1 vozilo. Prihod po 16. uri, odhod ob 10. uri.

za zgodnje 
prijave

-10%

kamp rapoča 3*
Lega: avotokamp Rapoča leži ob vhodu v kraj 
Nerezine, večinoma je v borovem gozdu. 
Plaža: delno skalnata in delno prodnata. 
Nastanitev: • MH 4-6 COMFORT: primerne za 
4 odrasle osebe in 2 otroka do 12 let, klimatska 
naprava, 2 spalnici (ena z zakonskim ležiščem, druga 
z ločenima ležiščema), sat tv, kuhinja in dnevni 
prostor (z možnostjo ležišča za dva otroka), kopalnica 
(prha/wc), pokrita terasa z vrtno garnituro. • MH 4-6 
DELTA: nove hišice v kampu od maja 2016, primerne 
za 4 odrasle osebe in 2 otroka do 12 let, klimatska 

naprava, 2 spalnici (ena z zakonskim ležiščem, druga z 
ločenima ležiščema), sat tv, kuhinja in dnevni prostor 
(z možnostjo ležišča za dva otroka), dve kopalnici 
(prha/wc), pokrita terasa z vrtno garnituro. 
Internet: WiFi na recepciji brezplačen. 
Ponudba kampa: bar, trgovina, pekarna, prodajalna 
spominkov, menjalnica, internetna točka, otroško 
igrišče, odbojka na mivki, pralnica perila, možnost 
najema koles. Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.camping-rapoca.com

kvarner

mobilne hišice

Otok Lošinj
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mobilne hišice kamp poljana 3* otok lošinj-mali lošinj
Cena dnevnega najema hišice v €

AKCIJA:
• 7=6 in 14=11  

v terminu 17. 3. - 
14. 5.  
in 10. 9. - 3. 10.

17. 3. - 23. 4.
7. 5. - 14. 5.

10. 9. - 1. 11.
23. 4. - 7. 5.

14. 5. - 4. 6.
3. 9. - 10. 9.

4. 6. - 18. 6. 18. 6. - 25. 6.
25. 6. - 2. 7.
27. 8. - 3. 9.

2. 7. - 9. 7.
9. 7. - 16. 7.

20. 8. - 27. 8.
16. 7. - 30. 7. 30. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

84930 MH COMFORT 2-4 20 m² NA 50 69 77 63 83 89 107 119 143 163

84931 MH ROMANTIC 4-6 24 m² NA 52 71 86 68 99 104 112 139 152 172

84932 MH LUX 4-5 31 m² NA 55 74 94 72 104 109 119 145 159 175

hišni ljubljenčki (v kraju) €/dan v MH COM in LUX 3 3 3 3 3 6 6 7,5 7,5 8

minimalno število nočitev 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan sobota sobota sobota sobota sobota sobota

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijava, končno čiščenje 50 € (ni obvezno, v kolikor gostje sami temeljito pospravijo hišico); DOPLAČILA v kraju: klima 
7 €/dan, posteljnina 10 €/set, polpenzion odrasli 28 €/dan, otroci do 12 let 21 €/dan; polni penzion 34 €/dan, otroci do 12 let 26 €/dan; V CENI VKLJUČENO: najem, poraba 
voda, elektrike, parkirno mesto za 1 vozilo. Prihod med 17. in 22. uro uri, odhod med 7. in 9. uro. OPOMBA: Posteljnino, brisače in kuhinjske krpe gostje prinesejo s seboj.

kamp poljana 3*
Lega: kamp leži približno 3 km pred mestom Mali 
Lošinj na najožjem delu otoka, ki je obdan z morjem 
na vzhodni in zahodni strani. Tako lahko na eni strani 
kampa oziroma otoka privežete svoje plovilo medtem 
ko se na drugi strani kopate v lepem peščenem zalivu.
Plaža: naravni zaliv z 800 m dolgo prodnato plažo 
z betoniranimi mesti, kjer so za lažji vstop v morje 
nameščene stopnice. Nastanitev: hišic so oddaljene 
približno 200 do 300 m od plaže • MH 2-4 COMFORT: 
2 spalnici (ena z zakonskim ležiščem, druga z 
ločenima ležiščema), sat tv, klimatska naprava (za 
doplačilo), kuhinja in dnevni prostor, kopalnica 
(prha/wc), terasa z vrtno garnituro. • MH 4-5 LUX: 2 
spalnici (ena z zakonskim ležiščem, druga z ločenima 
ležiščema in tretjo posteljo na pograd), sat tv, 

klimatska naprava (za doplačilo), kuhinja in dnevni 
prostor, kopalnica (prha/wc), terasa z vrtno garnituro. 
• MH 4-6 ROMANTIC: primerna za 4 odrasle osebe in 2 
otroka do 12 let, 2 spalnici (ena z zakonskim ležiščem, 
druga z ločenima ležiščema in tretjo posteljo na 
pograd), sat tv, klimatska naprava (za doplačilo), 
kuhinja in dnevni prostor (možnost ležišča za 1 
osebo), kopalnica (prha/wc), terasa z vrtno garnituro. 
Internet: WiFi na recepciji brezplačen. 
Ponudba kampa: bar, trgovina, restavracija, 
slaščičarna, internetni kotiček, kamp ima urejene 
priveze za čolne, otroško igrišče, plezalna stena, tenis, 
odbojka na mivki, šola surfanja in potapljanja. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni v hišicah Lux in Comfort.
Spletna stran: www.baiaholiday.com

kvarner

mobilne hišice

Otok Lošinj
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mobilne hišice kamp padova iii 3* otok rab • rab

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 in 21=18 v terminu 4. 6. - 25. 6.

Cena dnevnega najema hišice v €

15. 3. -14. 5.
10. 9. - 1. 11.

14. 5.- 4. 6.
4. 6. - 2. 7.
3. 9. - 10. 9.

2. 7. - 16. 7.
27. 8. - 3. 9.

16. 7. - 27. 8.

produkt mobilna hišica storitev

84904 MH 2+1 SUN ROLLER 16,5 m² NA 45 50 60 75 90

84906 MH 4+2 SUN ROLLER 
cona D 30,8 m²

NA 50 60 90 110 120

84905 MH 4+2 SUN ROLLER 
cona E 30,8 m²

NA 50 70 100 125 130

OBVEZNA DOPLAČILA: turistična taksa, prijava 1 €/os; OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): varščina 100 €; DOPLAČILA (v kraju): hišni 
ljubljenčki 10 €/dan; V CENI VKLJUČENO: najem, klima, sat tv, posteljnina in brisače, poraba elektrike, plina in vode, končno čiščenje, 1 
parkirno mesto. Prihod po 16. uri, odhod do 10. ure.

kamp padova 3*
Lega: kamp leži v zalivu, v bližini kraja Banjol in mesta 
Raba. Plaža: peščena, delno betonirana, primerna za 
otroke zaradi nizke vode in mivke. Nastanitev: • MH 
2+1: primerna za dve odrasli osebi in enega otroka, 
spalnica (z zakonskim ležiščem), sat tv, klimatska 
naprava, kuhinjska niša, mikrovalovna pečica, dnevni 
prostor (možnost ležišča za enega otroka), kopalnica 
(prha/wc), terasa z vrtno garnituro. • MH 4+2 cona D 
in E: za 4 odrasle osebe in dva otroka, 2 spalnici (ena 
z zakonskim ležiščem, druga z ločenima ležiščema), 
sat tv, klimatska naprava, kuhinja in dnevni prostor 

(možnost ležišča za dva otroka), mikrovalovna pečica, 
dve kopalnici (prha/wc), terasa z vrtno garnituro. 
Internet: brezplačen WiFi na nekaterih delih kampa. 
Ponudba kampa: bar, restavracija, parkirni prostor, 
trafika, pekarna, pranje avtomobila, pralnica in 
sušilnica perila, tržnica, pranje domačih ljubljenčkov, 
privezi za čolne ter menjalnica, športna animacija, 
najem koles ali čolnov, vožnja z banano, potapljaški 
center s šolo potapljanja, para-sailing in vodni športi. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni.
Spletna stran: www.rab-camping.com

kvarner

mobilne hišice
Otok Rab
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mobilne hišice kamp san marino 3* otok rab • lopar
Cena dnevnega najema hišice v €

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 in 21=18 v terminu 4. 6. - 25. 6.

15. 3. -14. 5.
10. 9. - 1. 11.

14. 5.- 4. 6.
4. 6. - 2. 7.
3. 9. - 10. 9.

2. 7. - 16. 7.
27. 8. - 3. 9.

16. 7. - 27. 8.

produkt mobilna hišica storitev

84902 MH 4+2 SUN ROLLER 30,8 m² NA 50 70 90 125 140

84903 MH 6+2 SUP SUN ROLLER 34 m² NA 80 100 130 165 200

minimalno število nočitev 3 3 5 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan sobota  sobota

OBVEZNA DOPLAČILA: turistična taksa, prijava 1 €/os; OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): varščina 100 €; DOPLAČILA (v kraju): hišni 
ljubljenčki 10 €/dan; V CENI VKLJUČENO: najem, klima, sat tv, posteljnina in brisače, poraba elektrike, plina in vode, končno čiščenje, 1 
parkirno mesto. Prihod po 16. uri, odhod do 10. ure.

kamp san marino 3*
Lega: kamp se nahaja v kraju Lopar na otoku Rab, 
uvršča se med večje in najbolj popularne kampe na 
Hrvaškem. Mobilne hišice so postavljene na lepo 
urejenih in ravninskih parcelah. Plaža: dolga peščena 
Rajska plaža, primerna za otroke zaradi nizke vode 
in mivke. Nastanitev: hišice so približno 150 m od 
morja, • MH 4+2: za 4 odrasli osebe in dva otroka, 2 
spalnici (ena z zakonskim ležiščem, druga z ločenima 
ležiščema), sat tv, klimatska naprava, kuhinja in 
dnevni prostor (možnost ležišča za dva otroka), 
mikrovalovna pečica, dve kopalnici (prha/wc), terasa 
s sedežno garnituro. • MH 6+2: za 6 odraslih oseb in 
dva otroka, 3 spalnice (ena z zakonskim ležiščem, 
drugi dve z ločenima ležiščema), sat tv, klimatska 

naprava, kuhinja in dnevni prostor (možnost ležišča 
za dva otroka), mikrovalovna pečica, dve kopalnici 
(prha/wc), terasa s sedežno garnituro. 
Internet: brezplačen WiFi na nekaterih delih kampa. 
Ponudba kampa: restavracija, lokali, pekarna, 
trgovina, prodajalna sadja in zelenjave, ambulanta, 
športni center, ki vključuje teniška igrišča, igrišče 
za mini golf, namizni tenis, kegljanje, nogomet, 
košarko ter odbojko na pesku.Vsak dan je za goste 
organizirana animacija in aerobika, izposoja koles, 
kajakov ali vodnih skuterjev. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.rab-camping.com

kvarner
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mobilne hišice kamp straško 4* otok pag
Cena dnevnega najema hišice v €

15. 4. - 14. 5.
17. 9. - 8. 10.

14. 5. - 11. 6.
10. 9. - 17. 9.

11. 6. - 25. 6.
3. 9. - 10. 9.

25. 6. - 9. 7.
27. 8. - 3. 9.

9. 7. - 27. 8.

produkt mobilna hišica storitev

66320 1/4+2 PREMIUM 32 m2 NA 39 75 89 120 145

83202 1/4+2 PREMIUM LUX 32 m2 NA 45 79 95 125 175

minimalno število nočitev 3 3 7 7 7

prihodi na dan vsak dan sob/sre sob/sre sob/sre sob/sre

OBVEZNA DOPLAČILA: turistična pristojbina, prijava 1 €/os. DOPLAČILA (v kraju, po predhodni najavi): dodatno ležišče za 5. osebo 
nad 12 let 8 €/dan, hišni ljubljenčki 10 €/dan. V CENI VKLJUČENO: najem hišice za 4 odrasle osebe in 2 otroka do 12 let, poraba vode, 
elektrike, plina, klime, posteljnina in brisače, sat tv, parkirno mesto za 1 vozilo, končno čiščenje. Prihod po 17. uri, odhod do 10. ure.

camping straško 4*
Lega: Straško, v čudovitem zalivu ob kampu v senci 
dalmatinskih borovcev in oljk. Plaža: prodnata. 
Nastanitev: Mobilne hišice sprejmejo štiri odrasle 
osebe in do dva otroka do 12 let. Hišico v prvi vrsti ob 
morju ni možno rezervirati. • MH 4+2 PREMIUM: dve 
ločeni spalnici, dnevni prostor (možnost ležišča za 
2 otroka) in opremljena kuhinja, klimatska naprava, 
sat tv, kopalnica in toaletni prostor, eno parkirno 
mesto ob mobilni hišici, vrtna garnitura pred hišico. 
Hišice so 50 - 100 m oddaljene od morja.  • MH 4+2 
PREMIUMLUX: dve ločeni spalnici, dnevni prostor 
(možnost ležišča za 2 otroka) in opremljena kuhinja, 
klimatska naprava, sat tv, kopalnica in toaletni 
prostor, eno parkirno mesto ob mobilni hišici, vrtna 

garnitura pred hišico. Lokacijsko so hišice v bližini 
bazenskega kompleksa, 50 - 100 m od morja. 
Internet: WiFi brezplačno. 
Ponudba v kampu: restavracija, prodajalna 
spominkov, ribarnica, pekarna, trgovina, športno 
rekreativni center s številnimi aktivnostmi: 9 peščenih 
in 2 betonskih teniških igrišč, igrišče za odbojko na 
mivki, kegljišče, igrišče za badminton, telovadnica in 
šah. Bogat animacijski program za otroke in odrasle 
(jutranja telovadba, aerobika, karaoke, ples ob živi 
glasbi, umetniške in glasbene delavnice za otroke, 
šola plavanja, mini klub in mini disko), otroška igrišča. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.kampstrasko.com

dalmacija

mobilne hišice
Otok Pag
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mobilne hišice kamp village šimuni 3* otok pag
Cena dnevnega najema hišice v €

1. 2. - 16. 4.
17. 9. - 31. 12.

16. 4. - 14. 5.
10. 9. - 17. 9.

14. 5. - 28. 5.
28. 5. - 25. 6.
3. 9. - 10. 9.

25. 6. - 9. 7.
27. 8. - 3. 9.

9. 7. - 23. 7.
20. 8. - 27. 8.

23. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

 84952 1/4+2 MH DALMATIA 32 m2 NA 41 55 78 76 149 161 182

minimalno število nočitev 3 7 7 7 7 7 7

prihodi na dan vsak dan sob/sre sob/sre sob/sre sob/sre sob/sre sob/sre

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijava 1 €/os, končno čiščenje 40 €; V CENI VKLJUČENO: najem hišice za 4 
odrasle osebe in 2 otroka do 12 let, poraba vode, elektrike, plina, klime, sat tv, posteljnina in brisače, parkirno mesto za 1 vozilo. Prihod 
po 17. uri, odhod do 10. ure.

kamp village šimuni 3*
Lega: kamp se nahaja na sredini otoka Pag, v smeri 
proti Novalji, le kilometer stran od ribiške vasice 
Šimuni. Plaža: večji del 4 km dolge plaže v kampu 
Šimuni je peščen in prodnat, ob kateri boste našli 
tudi senčni kotiček. Nastanitev: • MH DALMATIA: 
so oddaljene od 100 do 300 m od morja in primerne 
za do 4 odrasle osebe in dva otroka do 12 let: 
spalnica z dvojnim ležiščem, soba z dvema ločenima 
ležiščema, kopalnica s tuš/wc, (nekatere hišice imajo 
dve kopalnici), opremljena kuhinja z jedilnico, kjer 
je možno urediti še dodatni ležišči. Vse hišice so 
klimatizirane, imajo Sat tv in nadkrito teraso z vrtno 
garnituro. Parkirno mesto se nahaja pri ali v bližini 
vaše mobilne hišice. Internet: brezplačen WiFi ob 

recepciji. Ponudba v kampu: recepcija, več restavracij 
in barov, trgovine, urejena igrišča za odbojko na mivki, 
igrišče za tenis, badminton, košarko, rokomet, mali 
nogomet, namizni tenis, plezalna stena. Vsak dan 
potekajo vadbe aerobike in vodne aerobike. V kampu 
lahko tudi najamete kolo, motor ali štirikolesnik. 
Deluje pa tudi potapljaški center. Preko celega dneva 
v kampu za otroke organizirajo različne animacije, 
zvečer pa mini disko. Novost je otroška igralnica, kjer 
na 200 m2 tik ob morju omogočajo igranje otrokom 
tudi v času, ko je zunaj slabše vreme. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni 
Spletna stran: www.camping-simuni.hr
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mobilne hišice kamp porat 3* otok pag • povljana

AKCIJA:
• 7=6 in 6=5 v terminu 23. 4. - 11. 6., 10. 9. - 30. 9.

Cena dnevnega najema hišice v €

23. 4. - 11. 6.
3. 9. - 30. 9.

11. 6. - 18. 6.
27. 8. - 3. 9.

18. 6. - 2. 7.
20. 8. - 27. 8.

2. 7. - 16. 7. 16. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

80747 MH 4-6 GOLD 24 m2 NA 35 48 76 87 103

minimalno število nočitev 4 4 7 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan sobota sobota sobota

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, varščina 100 €; DOPLAČILO (v kraju): hišni ljubljenčki 3,5 €/dan; V CENI 
VKLJUČENO: najem hišice za do 4 odrasle in 2 otroka do 12 let, končno čiščenje, posteljnina, brisače, poraba vode, elektrike, klimatska 
naprava, WiFi, parkirno mesto za 1 vozilo, končno čiščenje. Prihod po 16. uri, odhod do 10. ure.

Camping Porat

camping porat 3*
Lega: v centru mesta Povljana na jugu otoka Pag, 
v senci borovega gozda. Plaža: prodnata oddaljena 
približno 150 m. Nastanitev: • MH 4-6 GOLD: 
klimatska naprava, sat tv, dve ločeni spalnici, dnevni 
prostor in opremljena kuhinja z vsemi gospodinjskimi 
pripomočki, kopalnica in toaletni prostor, eno 
parkirno mesto ob mobilni hišici, vrtna garnitura pred 
hišico. Mobilna hišica sprejme štiri odrasle osebe 

in dva otroka do 12 let. Internet: WiFi brezplačno. 
Ponudba v kampu: restavracija, trgovina v bližnjem 
mestu Povljana oddaljen približno 200 m. Šport in 
zabava: za doplačilo teniška igrišča (200 m), vodni in 
ostali športi (najem koles, vodnih skuterjev, pedaline, 
odbojka na mivki, 500 m). 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.camp-porat.com
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mobilne hišice kamp bluesun paklenica 4* paklenica
Cena dnevnega najema hišice v €

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za rezervacije do 31. 3.

AKCIJA:
• 7=6 za prihode 2. 4., 9. 4., 14. 5., 28. 5., 10. 9., 1. 10., 8. 10.
• 14=12 za prihode 9. 4., 14. 5., 1. 10.
• popust za zgodnje prijave ni združljiv z akcijami.

28. 3. - 25. 4.
26. 9. - 31. 10.

25. 4. - 23. 5.
12. 9. - 26. 9.

23. 5. - 13. 6.
5. 9. - 12. 9.

13. 6. - 27. 6.
29. 8. - 5. 9.

27. 6. - 1. 8.
22. 8. - 29. 8.

1. 8. - 22. 8.

produkt mobilna hišica storitev

80514 MH 4-6 DALMACIJA 30 m² NA 47 49 82 114 137 158

minimalno število nočitev 3 3 3 7 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijavnina 1 €/os, varščina 100 €, končno čiščenje 35 €; DOPLAČILA (v kraju): 
hišnji ljubljenčki 4 €/dan v terminu do 4. 6. in po 27. 8., 8 €/dan v ostalih terminih, otroška postljica 3 €/dan v terminu do 4. 6. in po 
27. 8., 6 €/dan v ostalih terminih. V CENI VKLJUČENO: najem hišice, posteljnina, brišače, poraba vode, elektrike, plina, parkirno mesto. 
Prihod po 16. uri, odhod do 10. ure.

za zgodnje 
prijave

-10%

bluesun kamp paklenica 4* 
Lega: kamp se nahaja v sklopu hotelskega naselja 
Bluesun hotela Alan. Nahaja se v borovem gozdičku 
ob prodnati plaži. Plaža: prodnata. Bazen: zunanji 
bazen, otroški bazen. Nastanitev: • MH DALMACIJA 
4-2: dve spalnici (ena z zakonsko posteljo), 
dnevni prostor (možnost ležišča za dva otroka) 
in opremljena kuhinja z vsemi gospodinjskimi 
pripomočki, klimatska naprava, sat tv, dve kopalnici, 
eno parkirno mesto ob mobilni hišici, vrtna garnitura 
pred hišico. Mobilna hišica sprejme štiri odrasle osebe 

in dva otroka do 12 let. Internet: WiFi brezplačno. 
Ponudba v kampu: zunanji bazen, otroški bazen, 
picerija, aperitiv bar, teniška igrišča, odbojka na mivki, 
igrišča za košarko, nogomet in rokomet, mini golf, 
namizni tenis, balinanje, sandolini, pedalini, zunanja 
otroška igrišča, wellness & spa, trgovina s spominki, 
kiosk s časopisi, menjalnica, frizerski salon, zdravniška 
ordinacija in lekarna, dnevna in večerna animacija. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.bluesunhotels.com
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mobilne hišice zaton holiday resort 4* zaton

POPUST ZA  
ZGODNJE PRIJAVE:
• 7 % popust za rezervacije 

do 15. 3.

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 v terminu  

7. 5. - 14. 5., 10. 9. - 30. 9.,  
28. 5. - 11. 6., 3. 9. - 10. 9.

• popust za zgodnje prijave ni 
združljiv z akcijami.

Cena dnevnega najema hišice v €

mobilne hišice adria 7. 5. - 14. 5.
10. 9. - 30. 9.

14. 5. - 28. 5.
28. 5. - 11. 6.
3. 9. - 10. 9.

11. 6. - 2. 7.
27. 8. - 3. 9.

2. 7. - 16. 7.
20. 8. - 27. 8.

16. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

84941 MH 4+2 FAM ADRIA 24 m² NA 40 59 56 85 115 132

84942 MH 4+2 LUX ADRIA 32 m² NA 46 70 65 99 129 152

minimalno število nočitev 3 6 7 7 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan sobota sobota sobota

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijavnina 1 €/os, končno čiščenje z vključeno posteljnino 35 € za hišico; DOPLAČILA (v kraju): hišni 
ljubljenčki do 10 kg 6 €/dan; V CENI VKLJUČENO: najem hišice za 4 odrasle in 2 otroka do 12 let, poraba vode, elektrike, klime, sat tv, parkirno mesto za 1 vozilo. 
Prihod po 16. uri, odhod do 9. ure. Kuhinjske krpe in brisače niso vključene v ceno; gostje jih prinesejo s seboj.

mobilne hišice zaton holiday resort 4* zaton

AKCIJA:
• 7=6 v terminu 28. 5. - 11. 6.

Cena dnevnega najema hišice v €

mobilne hišice kampa zaton 30. 4. - 14. 5.
10. 9. - 1. 10.

14. 5. - 11. 6. 11. 6. - 18. 6.
18. 6. - 25. 6.
3. 9. - 10. 9.

25. 6. - 2. 7.
27. 8. - 3. 9.

2. 7. - 9. 7.
9. 7. - 16. 7.

20. 8. - 27. 8.
16. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

82970 MH SUN ROLLER LIVING 4+2 30 m² NA 53 74 69 85 113 142 166 179

26105 MH SUN ROLLER DALMACIJA 5+1 30,8 m² NA 53 74 69 85 113 142 166 179

73669 MH SHELBOX TAVOLARA LIVING 4+2 32 m² NA 53 74 69 85 113 142 166 179

84443 MH 6+1 PREMIUM 34,4 m² NA 69 93 88 102 137 166 196 225

minimalno število nočitev 3 3 3 3 7 7 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan sobota sobota sobota sobota

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijavnina 1 €/os, končno čiščenje 35 € za hišico (v kolikor gostje temeljito počistijo hišico, doplačilo ni 
potrebno); DOPLAČILA (v kraju): hišni ljubljenčki 10 €/dan (v hišici Premium niso dovoljeni), otroška posteljica 6 €/dan; DOPLAČILA: polpenzion odrasli 22 €/
dan v terminu 18. 6.-3. 9., v ostalih termini 19 €/dan, otroci do 3. leta polpenzion brezplačno, otroci 3-12 let v terminu 18. 6.-3. 9. 11 €/dan, v ostalih termin imajo 
polpenzion brezplačen; V CENI VKLJUČENO: najem hišice, poraba vode, elektrike, plina, klime, sat tv, posteljnina in brisače, parkirno mesto. Prihod po 16. uri, 
odhod do 9. ure. OPOMBA: prihodi za hišice Premium: prihodi možni vsak dan, razen v terminu 25. 6 .-9. 9. je prihod ob sobotah, min št. nočitev 3 v času do 25. 6. 
in po 3. 9. Prihodi za ostale hišice: prihodi možni vsak dan, razen v terminu 9. 7 .-10. 9. je prihod ob sobotah, min. št. nočitev 3 v času do 25. 6. in po 3. 9.

za zgodnje 
prijave

-7%

kamp zaton holiday resort 4*
Lega: v turističnem naselju Zaton Holiday Resort, ki 
je obdan z borovim gozdom. Kamp je eden najboljših 
hrvaških kampov, prejemnik številnih priznanj. Do 
mesta Zadra je 15 km, v neposredni bližini kampa je 
zgodovinsko mestece Nin. Plaža: 1,5 km dolga peščena 
plaža, primerna za otroke, vodni tobogan, prhe, kabine 
za preoblačenje, bari. Ležalniki in senčniki (za doplačilo). 
Na plaži sta dva zunanja sladkovodna bazena. 
Nastanitev: v kampu je več ponudnikov mobilnih hišic. 
Mobilne hišice Adria so oddaljene približno 800 m od 
morja, opremljene z dvema spalnicama (ena z zakonsko 
posteljo), kopalnico, kuhinjo z jedilnim kotom (možnost 
ležišča za dva otroka), nadkrito teraso z vrtno garnituro, 
klimatsko napravo, sat tv in parkirnim prostorom.  
• MH 4+2 FAM: z eno kopalnico; • MH 4+2 LUX: večje 
hišice, z dvema kopalnicama. Mobilne hišice Kampa 
Zaton so približno 400 m od morja, vse so z nadkrito 
teraso s stoli. V vsaki mobilni hišici je klimatska naprava, 
hladilnik, mikrovalovna pečica, sat tv: • MH 4+2 SUN 
ROLLER LIVING: dvoposteljna soba, dvoposteljna soba z 
dvema ločenima ležiščema, dnevni prostor z možnostjo 
raztegljivega ležišča za dva otroka, kuhinja in kopalnica; 
• MH 5+1 SUN ROLLER DALMACIJA: dvoposteljna soba, 
soba z dvema ločenima ležiščema in tretjim ležiščem 

v pogradu, dnevni prostor z možnostjo raztegljivega 
ležišča za enega otroka, kuhinja, kopalnica; • MH 4+2 
SHELBOX TAVOLARA: dve spalnici (ena z zakonskim 
ležiščem), dnevni prostor z možnostjo raztegljivega 
ležišča za dva otroka, kuhinja, kopalnica. • MH 6+1 
PREMIUM: tri spalnice (ena z zakonskim ležiščem), 
dnevni prostor z možnostjo raztegljivega ležišča za 
enega otroka, kuhinja, kopalnica. Internet: internetni 
kotiček za doplačilo, WiFi za doplačilo. 
Ponudba v kampu: bogata gostinjska ponudba, 
picerija, bari, žar restavracija, taverna, trgovina, 
prodajalna spominkov in časopisov, menjalnica, frizer. 
Gostom je na voljo 12 teniških igrišč, mini golf, nogomet, 
namizni tenis, trim steza, vodni športi, fitnes, košarka, 
odbojka na plaži, vodna aerobika, najem koles, jadranje 
na deski, smučanje na vodi, parasaliling, pedalling, 
jet-ski in gorsko kolesarstvo. Za vse, ki si želijo dodatnih 
aktivnosti, so organizirani tečaji potapljanja, jahanja, 
tenisa in jadranja na deski. Otroška animacija v poletni 
sezoni. Kamp je zaradi številnih aktivnosti in animacij 
primeren tako za otroke, kot tudi mladino in starejše. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni, le v hišicah tipa Premium 
niso dovoljeni. Spletna stran: www.adria-more.hr in 
www.zaton.hr

dalmacija
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mobilne hišice kamp soline 4* biograd na moru
Cena dnevnega najema hišice v €

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za rezervacije do 29. 2.

AKCIJA:
• 7=6 in 4=3 v terminu 22. 4. - 31. 5., 1. 9. - 30. 9.
• popust za zgodnje prijave je združljiv z akcijami.

22. 4. - 28. 5.
10. 9. - 30. 9.

28. 5. - 2. 7.
2. 7. - 9. 7.

27. 8. - 10. 9.
9. 7. - 16. 7.

20. 8. - 27. 8.
16. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

26122 MH 4-6 TAVOLARA 32 m² NA 49 69 90 119 146

82929 MH 4-6 PREMIUM 32 m² NA 56 79 106 136 160

minimalno število nočitev 3 3 3 3 3

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijava 1 €/os, varščina 100 €, končno čiščenje 30 €; DOPLAČILA (v kraju): 
hišni ljubljenčki 8 €/dan (po predhodni potrditvi). V CENI VKLJUČENO: najem hišice, posteljnina, brišače, poraba vode, elektrike, plina, 
klime, sat tv, parkirno mesto za 1 vozilo.

za zgodnje 
prijave

-10%

kamp soline 4*
Lega: v gostem borovem gozdičku, sprehajalna pot 
vodi do centra mesta Biograd na Moru (2 km). 
Plaža: prodnata, delno peščena, primerna tudi 
za otroke, takoj ob kampu. Nastanitev: • MH 4-6 
TAVOLARA: za največ 6 oseb, spalnica z zakonskim 
ležiščem, soba z dvema ležiščema, dnevni prostor s 
kuhinjsko nišo (hladilnik) in z raztegljivim ležiščem 
za 2 osebi, klimatska naprava, sat tv, kopalnica, 
terasa z nadstreškom. • MH 4-6 PREMIUM: hiške 
so bližje morju; približno 50-100 m; so za največ 6 
oseb, spalnica z zakonskim ležiščem, soba z dvema 
ležiščema, dnevni prostor s kuhinjsko nišo (hladilnik) 
in z raztegljivim ležiščem za 2 osebi, klimatska 

naprava, sat tv, 2 kopalnici, terasa z nadstreškom. 
Internet: WiFi na področju kampa brezplačen. 
Ponudba v kampu: prostor za pranje peril, 
restavracija, kavni bar, internetni kavni bar, pekarna, 
prostor za grill, prodajalna sadja in zelenjave, 
menjalnica, otroška igrišča (tudi otroška in športna 
animacija). Za doplačilo možna izposoja koles, 
namizni tenis, košarka, odbojka na mivki. Športni 
center je oddaljen 150 m, Aqua center 150 m, tenis 
igrišča 50 m. Možnost kolesarjenja do Vranskega 
jezera, pešpoti primerne tudi za tek. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.campsoline.com

dalmacija
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mobilne hišice kozarica 4* pakoštane

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 7 % popust za rezervacije do 15. 3.

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 v terminu 9. 4. - 14. 5. in 10. 9. - 28. 10.,  

28. 5. - 11. 6., 3. 9. - 10. 9.
• popust za zgodnje prijave ni združljiv z akcijami.

Cena dnevnega najema hišice v €

9. 4. - 14. 5.
10. 9. - 28. 10. 

14. 5. - 28. 5.
28. 5. - 11. 6.
3. 9. - 10. 9.

11. 6. - 2. 7.
27. 8. - 3. 9.

2. 7. - 16. 7.
20. 8. - 27. 8.

16. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

84948 MH COUPLE 1/2 12 m² NA 30 41 39 55 65 73

84947 MH 2+2 BASIC 18 m² NA 35 49 48 74 93 105

84945 MH 4+2 FAMILY 24 m² NA 42 59 55 79 109 122

84944 MH 4+2 LUX 32 m² NA 46 70 67 95 122 138

84946 MH 4+2 ADIA VILLAGE-SUP 36 m² NA 61 99 95 125 159 189

minimalno število nočitev 3 6 7 7 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan sobota sobota sobota

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijavnina 1 €/os, končno čiščenje z vključeno posteljnino 35 € za hišico; 
DOPLAČILA (v kraju): hišni ljubljenčki do 10 kg 6 €/dan; V CENI VKLJUČENO: najem hišice, poraba vode, elektrike, klime, sat tv, 
parkirno mesto za 1 vozilo. Prihod po 16. uri, odhod do 9. ure. Kuhinjske krpe in brisače niso vključene v ceno (razen pri hišicah Adia 
Village); gostje jih prinesejo s seboj.

za zgodnje 
prijave

-7%

kamp kozarica 4*
Lega: lepo urejen družinski kamp v borovem gozdu 
med morjem in jezerom Vrana, le 10 minut oddaljen 
od središča Pakoštan. Plaža: betonirana in delno 
prodnata. Tik ob morju tudi manjši otroški bazen. 
Za ljubitelje sence je ob plaži urejen del pod borovci, 
kjer je tudi v najhujši vročini še možno poležavanje. 
Na plaži so urejeni tuši in manjše otroško igrišče. 
Nastanitev: • MH COUPLE: namenjena dvem 
odraslim osebam, spalnica z zakonsko posteljo, 
kopalnica (tuš/wc), kuhinjska niša, klimatska naprava, 
sat tv, pred hišo nadkrita terasa z vrtnim pohištvom, 
eno parkirno mesto. Gre za polovico mobilne hišice. • 
MH BASIC 2+2: spalnica z zakonsko posteljo, kopalnica 
(tuš/wc), kuhinja, miza s sedežno klopjo, kjer si lahko 
pripravite dvojno otroško ležišče, klimatska naprava, 
sat tv, pred hišo nadkrita terasa z vrtnim pohištvom, 
eno parkirno mesto. • MH FAMILY 4+2: spalnica z 
zakonsko posteljo, otroška soba (2 postelji), kopalnica 
(tuš/wc), kuhinja in miza s kotno sedežno garnituro, 
kjer si lahko pripravite dvojno otroško ležišče, 
klimatska naprava, sat tv, pred hišo nadkrita terasa z 

vrtnim pohištvom, eno parkirno mesto • MH LUX 4+2: 
spalnica z zakonsko posteljo, otroška soba (2 postelji), 
2 kopalnici (tuš/wc), kuhinja z mizo in sedežno 
garnituro, kjer si lahko pripravite dvojno otroško 
ležišče, klimatska naprava, sat tv, pred hišo nadkrita 
terasa z vrtnim pohištvom, eno parkirno mesto. • 
MH ADRIA VILLAGE SUPERIOR 4+2: hišice z najboljšo 
lokacijo v kampu, najbližje obali. Spalnica z zakonsko 
posteljo in svojo kopalnico, soba z dvema ležiščema 
in kopalnico, kuhinja z dnevno sobo in sedežno 
garnituro z dvojno zložljivo posteljo, klimatska 
naprava, sat tv, WiFi. Zunaj nadstrešek-markiza, dva 
udobna počivalnika, prha, žar. Lastno parkirno mesto. 
Internet: WiFi na recepciji za doplačilo, WiFi v hišicah 
Superior brezplačen. Ponudba kampa: recepcija, 
restavracija, kava bar, market, kamp savna in masaža. 
Šport in zabava: otroško igrišče in bazen, izposoja 
koles, odboja na pesku, v bližini igrišče za tenis in 
nogomet. V sezoni animacija za otroke in skupni 
prostor za igro. Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.adria-more.hr
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mobilne hišice kamp solaris 4* šibenik
Cena dnevnega najema hišice v €

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 7 % popust za rezervacije do 15. 3.

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 v terminu 23. 4. - 14. 5. in 10. 9. - 23. 9., 28. 

5. - 11. 6., 3. 9. - 10. 9.
• Popust za zgodnje prijave ni združljiv z akcijama.

mobilne hišice adria 23. 4. - 14. 5.
10. 9. - 23. 9. 

14. 5. - 28. 5.
28. 5. - 11. 6.
3. 9. - 10. 9.

11. 6. - 2. 7.
27. 8. - 3. 9.

2. 7. - 16. 7.
20. 8. - 27. 8.

16. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

84943 MH 4+2 LUX ADRIA 32 m² NA 46 75 70 99 129 152

minimalno število nočitev 3 6 7 7 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan sobota sobota sobota

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijavnina 1 €/os, končno čiščenje z vključeno posteljnino 35 € za hišico; 
DOPLAČILA (v kraju): hišni ljubljenčki do 10 kg 6 €/dan; V CENI VKLJUČENO: najem hišice za 4 odrasle in 2 otroka do 12 let, poraba 
vode, elektrike, klime, sat tv, parkirno mesto za 1 vozilo. Prihod po 16. uri, odhod do 9. ure. Kuhinjske krpe in brisače niso vključene v 
ceno; gostje jih prinesejo s seboj.

mobilne hišice kamp solaris 4* šibenik
Cena dnevnega najema hišice v €

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za rezervacije do 29. 2.  

(za rezervacije v času bivanja 24. 3. - 24. 6. in 10. 9. - 20. 10.)

AKCIJA:
• 10 % 20. 3. - 10. 4. in 23. 4. - 7. 5.
• Popust za zgodnje prijave je združljiv z akcijama.

mobilne hišice solaris resort 24. 3. - 14. 5.
24. 9. - 20. 10.

14. 5. - 25. 6.
10. 9. - 24. 9.

25. 6. - 9. 7.
27. 8. - 10. 9.

9. 7. - 27. 8.

produkt mobilna hišica storitev

63598 MH 4+2 SOLARIS RESORT 32 m² NA 42 81 115 171

minimalno število nočitev 2 3 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan sobota sobota

OBVEZNA DOPLAČILA: turistična pristojbina, prijavnina 1 €/os; V CENI VKLJUČENO: najem hišice za 4 odrasle in 2 otroka do 12 let, 
končno čiščenje, posteljnina in brisače, poraba vode, elektrike, klime, sat tv, parkirno mesto za 1 vozilo. Prihod po 15. uri, odhod do 11. ure.

za zgodnje 
prijave

-7%

za zgodnje 
prijave

-10%

turistično naselje solaris 4*
Lega: mobilne hišice so v sklopu naselja Solaris; v 
kampu, v zelenju, plaža je oddaljena od 20 do 200 m. 
V borovem gozdičku in nasadu oljk. 
Plaža: 5 tematskih plaž na 4 km dolgi obali, prodnata, 
primerna tudi za otroke. Bazen: v kampu zunanji 
bazen z morsko vodo na plaži. Nastanitev: v kampu 
je več ponudnikov mobilnih hišic Mobilne hišice Adria: 
• MH 4+2 LUXADRIA: spalnica z zakonsko posteljo, 
soba z dvema ležiščema, 2 kopalnici z umivalnikom 
in tuš/wc, opremljena kuhinja, miza in sedežna klop, 
kjer lahko pripravite dvojno ležišče za dva otroka. Vse 
hišice so klimatizirane, s sat tv, imajo nadkrito teraso 
z vrtno garnituro. Oddaljene so do 100 m od plaže. 
Parkirni prostor v bližini. Mobilne hišice Solaris Resort: 
• MH 4+2 Solaris Resort: dve spalnici (ena z zakonsko 

posteljo, druga z dvema ležiščema), dnevni prostor s 
kuhinjsko nišo in kavčem (primerno za dva otroka do 
12. leta), klimatska naprava, sat tv, dva wc-ja s tušem, 
terasa z vrtno garnituro s 4 sedišči. 
Internet: WiFi za doplačilo. 
Ponudba kampa: prodajalna spominkov, 
supermarket, menjalnica, restavracija, bar na plaži 
Club55, snack bar Lanterna na plaži, otroška igrišča, 
Dodatna ponudba: uporaba wellness centra (za 
doplačilo), igrišča za tenis, odbojko, nogomet, 
rokomet, košarko, izposoja koles in čolnov. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni v hišicah Adria. 
Spletna stran: www.campingsolaris.com in  
www.adria-more.hr
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mobilne hišice kamp belvedere 3* seget pri trogirju

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za rezervacije do 29. 2.

AKCIJA:
• 10 % 24. 3. - 10. 4. in 23. 4. - 7. 5.
• Popust za zgodnje prijave je združljiv z akcijama.

Cena dnevnega najema hišice v €

mobilne hišice  
belvedere resort

24. 3. - 21. 5.
24. 9. - 20. 10.

21. 5. - 25. 6.
10. 9. - 24. 9.

25. 6. - 9. 7.
27. 8. - 10. 9.

9. 7. - 27. 8.

produkt mobilna hišica storitev

84489 MH 4+2 32 m² NA 39 78 107 157

minimalno število nočitev 2 3 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan sob/tor sob/tor

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijavnina 1 €/os. V CENI VKLJUČENO: najem hišice za 4 odrasle in 2 otroka 
do 12 let, poraba vode, elektrike, klime, sat tv, parkirno mesto za 1 vozilo, končno čiščenje, brisače, posteljnina in kuhinjske krpe, WiFi, 
uporaba zunanjega bazena v naselju. Prihod po 16. uri, odhod do 10. ure.

mobilne hišice kamp belvedere 3* seget pri trogirju

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 7 % popust za rezervacije do 15. 3.

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 v terminu 23. 4. - 14. 5., 10. 9. - 23. 9.,  

28. 5. - 11. 6., 3. 9. - 10. 9.
• Popust za zgodnje prijave ni združljiv z akcijama.

Cena dnevnega najema v €

mobilne hišice adria 23. 4. - 14. 5.
10. 9. - 23. 9. 

14. 5. - 28. 5.
28. 5. - 11. 6.
3. 9. - 10. 9.

11. 6. - 2. 7.
27. 8. - 3. 9.

2. 7. - 16. 7.
20. 8. - 27. 8.

16. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

84939 MH 4+2 LUX ADRIA 32 m² NA 39 60 53 87 108 121

minimalno število nočitev 3 6 7 7 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan sobota sobota sobota

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijavnina 1 €/os, končno čiščenje in posteljnina 35 € za hišico; DOPLAČILA (v 
kraju): hišni ljubljenčki do 10 kg 6 €/dan; V CENI VKLJUČENO: najem hišice za 4 odrasle in 2 otroka do 12 let, poraba vode, elektrike, 
klime, sat tv, parkirno mesto za 1 vozilo. Prihod po 16. uri, odhod do 9. ure. Kuhinjske krpe in brisače niso vključene v ceno; gostje jih 
prinesejo s seboj.

za zgodnje 
prijave

-10%

za zgodnje 
prijave

-7%

kamp belvedere 4*
Lega: kamp se nahaja v borovem gozdičku ob stari 
ribiški vasici Seget Vranjica, 5 km od Trogirja. 
Plaža: vzdolž kampa, peščena, betonirana. Poleg plaže 
vam je na razpolago tudi manjši bazen; 
Nastanitev: • MH ADRIA LUX 4+2: spalnica z zakonsko 
posteljo, otroška sobo (2 postelji), 2 kopalnici (umivalnik, 
tuš/wc), opremljeno kuhinjo z mizo in sedežno klopjo, 
kjer lahko pripravite manjše dvojno ležišče za dva 
otroka. Lega hišic je delno sončno/senčna, približno 
300 m od obale; v saki hišici je klimatska naprava, zunaj 
nadkrita terasa z vrtno garnituro. Parkirni prostor poleg 
hišice. • MH BELVEDERE RESORT 4+2: hišice so do 100 m 
od morja; vsaka z dvema spalnicama (ena z zakonsko 

posteljo), 2 kopalnicama (tuš/wc), opremljeno kuhinjo 
z mizo in sedežno klopjo, kjer lahko pripravite manjše 
ležišče za dva otroka; v saki hišici je klimatska naprava, 
zunaj nadkrita terasa z vrtno garnituro.  
Internet: WiFi brezplačno pri hišicah Blevedere Resort. 
Ponudba kampa: restavracija, picerija, slaščičarna, več 
barov, market, kiosk; v sezoni mini klub in animacija 
za odrasle, tenis, košarka, mali nogomet, balinanje, 
minigolf, namizni tenis, trim steza, vodni športi. Glasbeni 
večeri v sezoni v kampu in v bližnjem Trogirju. 
Hišni ljubljenčki: so dovoljeni v hišicah Adria. 
Spletna stran: www.vranjica-belvedere.hr/mobilne-
kucice/ in www.adria-more.hr
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mobilne hišice kamp rožac 3* otok čiovo pri trogirju
Cena dnevnega najema hišice v €

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 5 % popust za rezervacije do 31. 3.

AKCIJA:
• 7=6 v terminu 1. 4. - 4. 6. in 3. 9. - 31. 10.
• popust za zgodnje prijave je združljiv z akcijama.

1. 4. - 28. 5.
1. 10. - 1. 11.

28. 5. - 18. 6.
17. 9. - 1. 10.

18. 6. - 2. 7.
3. 9. - 17. 9.

2. 7. - 9. 7.
20. 8. - 3. 9.

9. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

85022 MH 4+2 COMFORT 24 m² NA 45 53 71 92 122

minimalno število nočitev 7 7 7 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan sobota sobota sobota

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijavnina 1 €/os, končno čiščenje 25 €; DOPLAČILA (v kraju): hišni ljubljenčki 
4 €/dan; V CENI VKLJUČENO: najem hišice za 4 odrasle in 2 otroka do 12 let, poraba vode, elektrike, klime, sat tv, parkirno mesto za 1 
vozilo, brisače, posteljnina. Prihod po 16. uri, odhod do 10. ure.

za zgodnje 
prijave

-5%

kamp rožac 3* 
Lega: kamp se nahaja v borovem gozdičku na otoku 
Čiovo, 2 km od središča mesta Trogir. 
Plaža: delno peščena, delno skalnata; dolga približno 
1 km, z urejenimi tuši. Za doplačilo možnost najema 
ležalnikov. Nastanitev: • MH COMFORT 4+2: spalnica 
z zakonsko posteljo, otroška sobo (2 postelji), 
kopalnica (tuš/wc), opremljeno kuhinjo z mizo in 
sedežno klopjo, kjer lahko pripravite manjše ležišče 
za dva otroka. Lega hišic je približno 50 m od obale; 
v saki hišici je klimatska naprava, zunaj nadkrita 

terasa z vrtno garnituro. Parkirni prostor poleg hišice. 
Internet: WiFi na področju kampa za doplačilo. 
Ponudba kampa: recepcija, restavracija, picerija, 
trgovina je oddaljena 300 m, prostor za pranje perila 
s pralnim strojem, možnost najema koles in skuterjev, 
v kampu je prostor za spuščanje plovil v morje, 
animacija za otroke v poletnih mesecih, urejeno 
otroško igrišče 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni.
Spletna stran: www.camp-rozac.hr
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mobilne hišice kamp stobreč 4* split
Cena dnevnega najema hišice v €

1. 2. - 28. 5.
1. 10. - 31. 12.

28. 5. - 11. 6.
17. 9. - 1. 10.

11. 6. - 25. 6.
3. 9. - 17. 9.

25. 6. - 2. 7.
27. 8. - 3. 9.

2. 7. - 9. 7.
20. 8. - 27. 8.

9. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

84953 MH 4+1 24 m² NA 43 57 71 89 94 119,9

84954 MH 4+1 COMFORT 30 m² NA 51 62 75 99 104 129,9

minimalno število nočitev 3 6 7 7 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan sobota sobota sobota

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijavnina 1 €/os, končno čiščenje 25 € za hišico; DOPLAČILA (v kraju): 5. 
oseba starejša od 12 let 7,3 €/dan, hišni ljubljenčki 6,9 €/dan; V CENI VKLJUČENO: najem hišice za 4 odrasle in 1 otroka do 12 let, 
posteljnina in brisače, poraba vode, elektrike, klime, sat tv, parkirno mesto za 1 vozilo. Prihod po 16. uri, odhod do 9. ure. Kuhinjske 
krpe gostje prinesejo s seboj.

kamp stobreč 4* 
Lega: kamp je edini v okolici Splita. Nahaja se v 
manjšem mestecu Stobreč, 7 km JV od Splita ob 
magistralni cesti proti Dubrovniku. Plaža: dve peščeni 
plaži, primerni tudi za manjše otroke. 
Nastanitev: mobilne hišice so oddaljene do 150 m od 
morja. • MH 4+1: dve sobi, ena z zakonskim ležiščem, 
kopalnica (tuš/wc), opremljena kuhinja z jedilnim 
kotom, kjer je možno pripraviti dodatno ležišče. • MH 
4+1 COMFORT: hišice z večjo kvadraturo, nekatere 
z dvema kopalnicama. Vse hišice v kampu imajo 

nadkrito teraso in vrtno garnituro. So klimatizirane, 
imajo sat tv, kopalnico (tuš/wc), parkirni prostor 
za vsako hišico v neposredni bližini. V kampu je 
ena hišica prilagojena invalidom. Internet: WiFi pri 
recepciji kampa. Ponudba kampa: restavracija-
picerija, bari na plaži, trgovina, bankomat in 
menjalnica, trgovina s kamp opremo, možen je najem 
koles in skuterjev. Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.campingsplit.hr
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mobilne hišice kamp baško polje 3* baška voda
Cena dnevnega najema hišice v €

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za rezervacije do 1. 5.

AKCIJA:
• 14=7, 7=4, 5=3 v terminu 1. 4. - 18. 6.
• 7=5 in 14=10 v terminu 10. 9. - 15. 10. 
• 7=6 in 14=12 v terminu 18. 6. - 2. 7., 27. 8. - 10. 9.
• popust za zgodnje prijave ni združljiv z akcijami.

1. 4. - 11. 6.
17. 9. - 15. 10.

11. 6. - 25. 6.
3. 9. - 17. 9.

25. 6. - 9. 7.
20. 8. - 3. 9.

9. 7. - 23. 7. 23. 7. - 20. 8.

produkt mobilna hišica storitev

77731 MH 4-6 ANYA 24 m² NA 48 80 100 117 133

77730 MH 4-6 HVAR 32 m² NA 53 88 112 131 153

minimalno število nočitev 3/5* 5 5 5 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijavnina 4 €/os, varščina 100 €, končno čiščenje 30 €; DOPLAČILA (v kraju): 
hišni ljubljenčki 5 €/dan (po prehdodni potrditvi); otroška posteljica 5 €/dan (po predhodni potrditvi). V CENI VKLJUČENO: najem 
hišice, posteljnina, brišače, poraba vode, elektrike, plina, klime, sat tv, parkirno mesto. OPOMBA: minimalno število nočitev do 4. 6. in 
po 3. 9. je 3, v terminu 4. 6. - 23. 7. je 5 noči.

za zgodnje 
prijave

-10%

kamp baško polje 3*
Lega: kamp se nahaja približno 2 km južno od Baške 
vode, pri hotelu Alem. Plaža: prodnata in delno 
skalnata oddaljena 500-700 m. Nastanitev: hišice 
so primerna za do 6 oseb, vse so klimatizirane, dve 
spalnici (ena z zakonsko posteljo, druga z dvema 
ločenima ležiščema), sat tv, kuhinja in dnevni prostor 
(raztegljiv kavč), kopalnica (prha/wc), pokrita terasa, 

parkirno mesto ob hišici. Dve tipologiji hišic; hišice 
Anya so manjše, hišice Hvar so večje in majo dve 
kopalnici. Internet: WiFi brezplačen. 
Ponudba kampa: restavracija, bar, trgovina, otroška 
igrišča, odbojka na mivki, namizni tenis. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.adriatic-kampovi.hr
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mobilne hišice kamp dole 3* živogošče

AKCIJA: 
• 7=6
• 14=12
• 21=17 v terminu 1. 5. - 14. 6. in 1. 10. - 15. 10.

Cena dnevnega najema hišice v €

1. 5.-21. 5.
1. 10. - 14. 10.

21. 5. - 15. 6. 15. 6. - 1. 7. 1. 7. - 1. 9. 1. 9. - 30. 9.

produkt mobilna hišica storitev

83443 MH 4-6 STANDARD 32 m² - 2. vrsta NA 37 49 75 112 93

83444 MH 4-6 PREMIUM MARE 32 m² - 1. vrsta NA 45 62 87 125 99

minimalno število nočitev 3 3 3 7 3

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

OBVEZNA DOPLAČILA: turistična pristojbina; DOPLAČILA: 5. in 6. oseba starejša od 12 let 12 €/dan; OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): 
končno čiščenje 25 €, varščina 100 €. DOPLAČILA (v kraju): dodatno vozilo 4 €/dan, hišni ljubljenčki 10 €/dan. V CENI VKLJUČENO: 
najem hišice, poraba elektrike, plina in vode, Tv, klima, 1 parkirno mesto, posteljnina in brisače. Prihod po 16. uri, odhod do 10. ure.

kamp dole 3*
Lega: kamp se nahaja ob prodnati plaži, približno 
500 m od kraja Živogošče; 5 km do mesta Drvenik. 
Plaža: prodnata. Nastanitev: • MH 4-6 STANDARD 
in MH 4-6 PREMIUM MARE: primerne so za do 4 
odrasle in dva otroka do 12 let, vse so klimatizirane, 
s tremi spalnicam (ena z zakonsko posteljo, druga z 
dvema ločenima ležiščema, tretja s pogradom), sat 

tv, kuhinjska niša, kopalnica (prha/wc), pokrita terasa, 
parkirno mesto ob hišici. Hišice Premium so v prvi 
vrsti od morja. Internet: ni na voljo. 
Ponudba kampa: restavracija, bar, trgovina, otroška 
igrišča, odbojka na mivki, namizni tenis. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.campdole.com/hr
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mobilne hišice kamp perna 3* pelješac • orebić
Cena dnevnega najema hišice v €

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za rezervacije do 1. 5.

AKCIJA:
• 14=7, 7=4, 5=3 v terminu 1. 4. - 18. 6.  

(akcija ne velja za hišice Premium)
• 7=5 in 14=10 v terminu 10. 9. - 15. 10. 
• 7=6 in 14=12 v terminu 18. 6. - 2. 7., 27. 8. - 10. 9.
• popust za zgodnje prijave ni združljiv z akcijami.

1. 4. - 11. 6.
17. 9. - 15. 10.

11. 6. - 25. 6.
25. 6. - 9. 7.

20. 8. - 3. 9.
9. 7. - 23. 7. 23. 7. - 20. 8. 3. 9. - 17. 9.

produkt mobilna hišica storitev

77316 MH 4-6 ANYA 24 m² NA 46 67 98 114 133 79

77318 MH 4-6 BIANCA 32 m² NA 53 73 112 129 151 88

79068 MH 4-6 PREMIUM ANYA 24 m² NA 53 73 109 127 151 88

79069 MH 4-6 PREMIUM BIANCA 32 m² NA 58 81 121 145 176 97

minimalno število nočitev 3/5* 5 5 5 7 3

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijavnina 4 €/os, varščina 100 €, končno čiščenje 30 €; DOPLAČILA (v kraju): 
hišni ljubljenčki 5 €/dan (po prehdodni potrditvi); otroška posteljica 5 €/dan (po predhodni potrditvi). V CENI VKLJUČENO: najem 
hišice, posteljnina, brišače, poraba vode, elektrike, plina, klime, sat tv, parkirno mesto. OPOMBA: minimalno število nočitev do 4. 6. in 
po 3. 9. je 3, v terminu 4. 6. - 23. 7. je 5 noči.

za zgodnje 
prijave

-10%

kamp perna 3*
Lega: na polotoku Pelješac, v bližini mesta Orebić, 
ki je oddaljen 4 km. Plaža: prodnata, ki je zaradi 
majhne globine morja primerna za otroke. Hišice so 
oddaljene 50-200 m od morja. Nastanitev: • MH 
ANYA 4-6: primerna za do 6 oseb, klimatizirana, z 
dvema spalnicama (ena z zakonsko posteljo, druga 
z ločenima ležiščema), sat tv, kuhinja in dnevni 
prostor (raztegljiv kavč), kopalnica (prha/wc), pokrita 
terasa • MH BIANCA 4-6: so večje; enako opremljene 

kot tip Anya, le da imajo dve kopalnici. • MH 4-6 
PREMIUM (Anya in Bianca): hišice se nahajajo bližje 
morja. Parkirno mesto v bližini hišic. Internet: WiFi 
brezplačen. Ponudba kampa: restavracija, bar, 
pekarna, trgovina, otroška igrišča, odbojka na mivki, 
namizni tenis, pribljubljena destinacija kajtarjev in 
deskarjev na vodi zaradi vetra; v kampu deluje šola 
jadranja Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.adriatic-kampovi.hr

dalmacija

mobilne hišice

Polotok Pelješac• Orebić
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mobilne hišice kamp nevio 4* pelješac • orebić

AKCIJA:
• 7=6 in 14=10 v terminu 1. 4. - 18. 7., 5. 9. - 14. 11.

Cena dnevnega najema hišice v €

1. 4. - 21. 5. 21. 5. - 25. 6. 25. 6. - 2. 7.
2. 7. - 16. 7.

20. 8. - 27. 8.
16. 7. - 20. 8. 27. 8. - 10. 9. 10. 9. - 14. 11.

produkt mobilna hišica storitev

85049 MH 4-6 COMFORT 24 m² NA 40 60 88 99 115 66 40

85050 MH 4-6 DELUX 32 m² NA 55 80 110 120 140 90 60

minimalno število nočitev 5 5 5 5 7 7 3

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan sobota sobota sobota

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijavnina 1 €/os, končno čiščenje 30 €; DOPLAČILA (v kraju): hišni ljubljenčki 
5 €/dan (po prehdodni potrditvi). V CENI VKLJUČENO: najem hišice, posteljnina, brišače, poraba vode, elektrike, plina, klime, 1 
parkirno mesto. Prihod po 16. uri, odhod do 10. ure.

kamp nevio 4*
Lega: na polotoku Pelješac, 1 km pred krajem 
Orebić, leta 2009 je bil v tekmovanju “Turistički 
cvijet - kvaliteta za Hrvatsku” ocenjen kot najboljši 
hrvaški mali kamp. Plaža: prodnata, obdana z 
zelenjem. Nastanitev: hišice ležijo na terasah s 
pogledom proti morju. Vse hišice so klimatizirane in 
namenjene za bivanje 6 oseb, ob hišicah je možnost 
enega brezplačnega parkirnega prostora. • MH 4-6 
COMFORT: spalnica z zakonsko posteljo za 2 osebi, 
soba z dvema ločenima ležiščema in dodatnim 
pogradom za otroka, kopalnica (umivalnik, tuš kabina 
in wc), dnevni prostor s kuhinjo in jedilnim kotom, iz 
katerega se po potrebi lahko naredi dodatno ležišče 

za 2 otroka. Nadkrita terasa z vrtno garnituro daje 
hišici poldnevno senco. • MH 4-6 DELUX: hišice so 
večje, spalnica z zakonsko posteljo za 2 osebi, soba z 
dvema ločenima ležiščema, dve kopalnici (umivalnik, 
tuš kabina in wc), kuhinja z jedilnim kotom, iz 
katerega se po potrebi lahko naredi dodatno ležišče 
za 2 otroka. Nadkrita terasa z vrtno garnituro daje 
hišici poldnevno senco. Internet: WiFi na recepciji za 
doplačilo. Ponudba kampa: restavracija, do trgovine 
150 m, teniška igrišča, otroško igrišče, zunanji bazen, 
možnost najema čolna. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.nevio-camping.com/si/intro

dalmacija

mobilne hišice
Polotok Pelješac • Orebić
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mobilne hišice kamp menina 3* mozirje
Cena dnevnega najema hišice v €

1. 4. - 2. 7. 2. 7. - 1. 9. 1. 9. - 15. 11.

produkt mobilna hišica storitev

85013 MH 4-6 COMFORT 24 m² NA 60 100 60

minimalno število nočitev 5 5 5

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijava 1 €/os, končno čiščenje 30 €; DOPLAČILA (v kraju): hišni ljubljenčki 5 
€/dan (po predhodni potrditvi). V CENI VKLJUČENO: najem hišice, posteljnina, brišače, poraba vode, elektrike, plina, klime, 1 parkirno 
mesto. Prihod po 16. uri, odhod do 10. ure.

kamp menina 3*
Lega: v središču Zgornje Savinjske doline, le 800 
m ceste Mozirje – Ljubno, v kraju Rečica ob Savinji. 
Stran od prometa in cest, tik ob čisti Savinji. Kamp 
je obkrožen z gozdom in po eni strani z manjšim 
jezerom. Kopališče: v vročih poletnih dneh reka 
Savinja poskrbi za pravo ohladitev. Lahko se okopate 
tudi v jezeru pri kampu. Nastanitev: klimatizirane 
mobilne hišice imajo 24 ali 31m2 in so primerne za 
4+2 osebi. Imajo spalnico z zakonsko posteljo, sobo 
z dvema ležiščema, opremljeno kuhinjo z jedilnim 
kotom, kjer si lahko pripravite otroško ležišče, 

kopalnica ima tuš/wc. Zunaj je nadkrita terasa z vrtno 
garnituro. Parkirno mesto v kampu. 
Internet: v kampu je brezplačen WiFi. 
Ponudba v kampu: recepcija, restavracija-bar, 
picerija, team building programi, wellness, bio savna, 
animacija za otroke in odrasle, adrenalinski park, 
izposoja koles, športna igrišča, plezanje, rafting, 
gorsko kolesarjenje, smučanje na travi, izleti v gore. 
Hišni ljubljenčki: so dovoljeni. 
Spletna stran: www.campingmenina.com

slovenija

mobilne hišice

Mozirje
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kamp koren 3* kobarid

AKCIJA: 
• 5 % popusta za rezervacije 7 ali več noči
• 10 % popusta za rezervacije 10 ali več noči

Cena dnevnega najema hišice za 4 osebe v €

4. 1. - 1. 3.
4. 11. - 24. 12.

1. 3. - 11. 7.
1. 9. - 4. 11.

11. 7. - 1. 9. 24. 12. 2016 - 3. 1. 2017

produkt eko brunarica storitev

85015 A 4+2 NA 125 135 160 190

minimalno število nočitev 3 3 3 3

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, končno čiščenje 40 €; DOPLAČILA (v kraju): hišni ljubljenčki 5 €/dan (po 
prehdodni potrditvi); V CENI VKLJUČENO: najem brunarice, posteljnina, brišače, poraba vode, elektrike, plina, WiFi, sat tv, parkirno 
mesto pri recepciji. Prihod po 15. uri, odhod do 10. ure. OPOMBA: otroci do 4. leta bivajo BREZPLAČNO.

kamp koren 3*
Lega: pod Triglavskim narodnim parkom, le 500 
metrov od Kobarida, ob cesti v Drežnico. V bližini 
kampa najdete najlepše kotičke Soče in njene 
doline: smaragdno zelene soteske, slapove potoka 
Kozjak, prodišča in druge lepote neokrnjene 
narave. Nastanitev: eko brunarice, ki omogočajo 
apartmajsko bivanje v dveh etažah. Skupno 100 m2 in 
so primerne za 4+2 osebi. V vsaki brunarici v pritličju 
prostorna veža in velik dnevni prostor s kavčem 
(dodatno ležišče za dve osebi) in tv, jedilnim kotom 
in priročno kuhinjo, ki je opremljena z vso potrebno 
opremo in hladilnikom. V pritličju je še kopalnica s 
prho. V nadstropju sta dve spalnici, v vsaki sta dve 
zelo udobni postelji, sestavljivi v zakonsko posteljo. V 
hiškah je brezplačno na voljo še posteljnina in brisače, 

WiFi in klima naprava. Bivanje v eko brunarici je še 
posebej prijetno zaradi topline lesa, ki ustvarja vedno 
optimalno klimo, saj les iz zraka odvzema odvečno 
vlago ali pa jo oddaja, kadar je zrak v prostoru presuh. 
Ob hiškah so urejeni cvetlični nasadi in zelenice, 
do njih pa vodijo kamnite potke. Parkirno mesto 
pri recepciji. Ponudba v kampu: recepcija in bar, 
manjša trgovina, otroško igrišče in plezalna stena, 
plezalni stolp, odbojka na mivki, izposoja koles, 
balinišče, namizni tenis. V bližini kampa rafting, kajak, 
plezanje in pohodništvo, ribolov, jadralno padalstvo. 
Restavracije, picerije, market, muzej v bližnjem 
Kobaridu. Hišni ljubljenčki: dovoljeni samo v dveh 
brunaricah, v pritličju. 
Spletna stran: www.kamp-koren.si

slovenija

brunarice Kobarid
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mobilne hišice kamp podzemelj bela krajina
Cena dnevnega najema hišice za 4 osebe v €

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 5 % popust za rezervacije do 1. 3.

AKCIJA:
• 5 % popust za rezervacije 4 ali več noči
• 10 % popust za rezervacije 7 ali več noči
• 20 % popust, če v hišici bivata le 2 osebi
• popust za zgodnje prijave ni združljiv z akcijami.

1. 4. - 1. 6.
11. 9. - 30. 10.

1. 6. - 24. 6.
1. 9. - 11. 9.

24. 6. - 15. 7.
28. 8. - 1. 9.

15. 7. - 28. 8.

produkt mobilna hišica storitev

84972 MH 4-6 24 m² NA 45 58 78 89

dodatna odrasla oseba (5. oseba) 10 10 10 10

otrok do 6 let (kot 5. ali 6. oseba) brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno

otrok 6-12 let (kot 5. ali 6. oseba) 7 7 7 7

minimalno število nočitev 4 4 7 7

prihodi na dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina; DOPLAČILA (v kraju): hišni ljubljenčki 3 €/dan (po prehdodni potrditvi), 
dodaten avto 4 €/dan. V CENI VKLJUČENO: najem hišice za 4 osebe, končno čiščenje, posteljnina, brišače, poraba vode, elektrike, 
plina, klime, sat tv, WiFi, 1 parkirno mesto. Prihod po 16. uri, odhod do 10. ure.

za zgodnje 
prijave

-5%

kamp podzemelj
Lega: ob cesti Metlika-Črnomelj, takoj za vasjo 
Gradac, ob reki Kolpi. Nastanitev: mobilne hišice za 
4+2 osebi, s pogledom na reko, le 50 m od brega. 
V vsaki hišici: dve spalnici (ena z zakonsko posteljo), 
dnevni prostor s kuhinjo in jedilnim kotom (možnost 
5.in 6. ležišča) opremljena kuhinja, klimatska 
naprava, tv, kopalnica in zunanja nadkrita terasa z 
vrtno garnituro.Vsaka hišica ima en parkirni prostor. 

Kopališče: travnato, dostop betoniran ali z rečnega 
brega. Internet: brezplačen WiFi 
Ponudba v kampu: recepcija, restavracija, trgovina 
v bližnji vasi. Šport in zabava: adrenalinski park, 
odbojka na pesku, otroško igrišče, košarka, v sezoni 
animacija, keltska savna, izposoja koles in čolnov, v 
bližini rafting, ribolov. Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.kamp-podzemelj.si

slovenija

mobilne hišice

Podzemelj
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mobilne hišice kamp terme ptuj 4* ptuj

AKCIJA:
• 5 % popusta za rezervacije 4 ali več noči
• 10 % popusta za rezervacije 7 ali več noči

Cena dnevnega najema hišice v €

3. 1. - 1. 4.
30. 9. - 23. 12.

1. 4. - 30. 9.
23. 12. - 8. 1. 2017

produkt mobilne hišice storitev

70036 MH 1-2 os NA 72 92

50945 MH 3-4 os NA 94 124

minimalno število nočitev 3 3

prihodi na dan vsak dan vsak dan

OBVEZNA DOPLAČILA (v kraju): turistična pristojbina, prijavnica 
1 €/os; DOPLAČILA (v kraju): hični ljubljenčki 4 €/dan; V CENI 
VKLJUČENO: najem hišice, 2 x dnevno vstop v zunanje in 
notranje bazene ter savne v Termalnem parku (z dvournim 
zamikom), posteljnina, brišače, končno čiščenje, poraba vode, 
elektrike, plina, klime, sat tv, parkirno mesto pri hišici. Prihod po 
17. uri, odhod do 10. ure.

kamp ptuj 4*
Lega: ob termalnem parku, le kilometer stran od 
najstarejšega slovenskega mesta Ptuj. 
Nastanitev: klimatizirane hišice so primerne za 
4 osebe in imajo: opremljeno kuhinjo, spalnico 
z dvojnim ležiščem, sobo z dvema posteljama, 
kopalnico s prho/wc, tv in nadkrito teraso z vrtno 
garnituro. Hišici pripada eno parkirno mesto. 
Kopanje: gostom v hišicah je dvakrat dnevno 
omogočen vstop v termalni park Term Ptuj skupaj 
s savnami. Hišice so od termalnega parka Term Ptuj 

oddaljeni približno 200 metrov. Gostje hišic so tako 
odmaknjeni od vrveža, hkrati pa so jim je termalni 
park blizu. Internet: WiFi v celotnem kampu je 
brezplačen. Ponudba v kampu: restavracija in bari, 
market, bazen z valovi in podvodnimi masažami, 
olimpijskem bazen, tobogan, masaže, različne terapije 
in animacijski programi. Golf igrišče, več tenis igrišč, 
igrišče za igre z žogo, odbojka na mivki, jezdenje, 
kolesarjenje, mini golf. Hišni ljubljenčki: dovoljeni. 
Spletna stran: www.sava-hotels-resorts.com

slovenija

mobilne hišice
Ptuj
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Jadranje
in kampiranje

Za vse, ki hrepenite za časi in kraji, kjer lahko začutite 
slan zrak in vonj po morju, borovcih in levandi, ki se 

skrivajo tam daleč nekje na obalah Jadranskega morja, 
smo pripravili program jadranje in kampiranje.

Šola Jadranja za celotno družino

Cena za tedenski program:  840 €

Preživite teden s svojo družino ali prijatelji na barki, kopajte se 
v svojem zalivu ali na bližnjem otoku, zvečer pa uživajte v svoji 
mobilni hišici v kampu.

ne znate jadrati? nimate ekipe? 
Družina je lahko vaša najboljša jadralna ekipa. Naš kapitan vas bo v enem tednu 
naučil vseh osnov jadranja in mornarskih veščin. 

Ravno dovolj za vaša nova počitniška potepanja in za odkrivanje počitnic, ki bodo 
tudi priložnost za nova družinska povezovanja:

• jadranje traja 7 dni, 
• vsak dan od 10. do 17. ure,
• samo ob lepem vremenu,
• učenje ni obvezno; lahko samo uživate v vetru, soncu in kopanju. 

Jadrnica J-24 je ena izmed najbolj popularnih jadrnic. Čeprav meri le 7.30 m, nudi 
obilo užitka posadki in je zelo primerna za učenje jadranja. 

Kombinacija Sail & Camp je možna, glede na proste 
kapacitete, v kampih na Kvarnerju in Dalmaciji.

V ceno je vključeno: 7 dnevni najem jadrnice za 
program šole jadranja za vse osebe na jadrnici.

V ceno ni vključeno: najem hišice, turistična 
taksa, prijavnina, končno čiščenje hišice 35 €, 
hrana in pijača, vstopnine v NP, porabljeno gorivo.

Želimo vam prave počitnice! Dobrodošli vsi, ki se nam boste pridružili!

http://www.kompas.si/
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