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

KAMPIRANJE 
         Cres & Lošinj

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

se svobodno gibajo po kamp naselju!



3

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

Podrobneje na straneh 10 - 11

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

Podrobneje na straneh 12 - 20

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

Podrobneje na straneh 8 - 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otoka Cres & Lošinj
              Islands of vitality

Zimski i Zdraviliškiturizem
natančneje nastrani 18 & 19

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

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

Po napornem planinarjenju uživajte 
v plavanju, surfanju ali jadranju v 
turkizno-modrem in čistem morju. 
Številni centri za potapljanje na 
otoku organizirajo izlete in tečaje 
potapljanja. Izkoristite vaše bivanje v 
kampih na cresko-lošinjskem otočju 
in obiščite Apoksiomnov muzej, kjer 
boste imeli edinstveno priložnost s 
svojimi čutili odkrivati zgodovino 

in zgodbo o Apoksiomnu. Obiščite 
tudi ostale muzeje v Cresu, Osorju 
ali Malem Lošinju. Na bogato in 
znano preteklost Vas bodo v Osorju 
spomnili številni arheološki ostanki, 
muzej sakralne umetnosti, arheološka 
zbirka in katedrala. 

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

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

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

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

Vožnja s trajektom traja približno 20 
minut. Karte kupite v pristanišču, naro-
čila niso možna. Točen vozni red naj-
dete na strani 29!

Dodatne informacije boste našli na: 

www.camps-cres-losinj.com
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2010 - 2017

Free

KAMP 
SLATINA
Insel Cres

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

Na površini velikosti 15 ha se 
nahajata dva prodnata zaliva 
„Slatina„ in „Tiha„. Med njima se 
razteza skalnata obala z raznimi 
možnostmi za ležanje. V bližini 
prodnatega zaliva „Slatina„ se 
nahajajo romantične in osamljene 
p laže za l jubi te l je  nudizma. 
Čarobna ribiška vas Martinšćica je 
oddaljena 1 km, mesto Cres 
pa 27 km.

Namestitev
Približno 500 kamp prostorov je formira-
nih v obliki teras in nudijo veličasten raz-
gled na morje. Parcele terasaste oblike so 
idealne za namestitev manše in srednje 
velikosti kamp prikolic in avtodomov.

Posebno zanimiva so parcelirana kampir-
na mesta (SUPERIOR, PREMUIM, COM-
FORT, STANDARD), ki imajo elektriko, 
vodo, nekatera od njih pa tudi odvod. 
V kampu lahko najamete tudi mobilne 
hišice (natančneje na str.26 -27).

OpOMbaGosti kampa imajona voljo brezplačnegtrenerja za pse.
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Kamp je odprt od 08. aprila do 10. oktobra

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

Sanitarije
6 urejenih in povsem novo opremlje-
nih sanitarnih prostorov s toplo vodo 
(otroške sanitarije, previjalnica za 
dojenčke, družinske kopalnice z mo-
žnostjo najema, pralni stroj in sušilca, 
prostor za praznenje kemičnih WC-
-jev) in sanitarija, ki je v zalivu Tiha 

in ima možnost ogrevanja ter je pri-
lagojena invalidom.

Šport in zabava
Za naše male ljubitelje kampiranja 
smo organizirali animacijo za otroke 
od konca junija do srede septembra. 
Mini golf, odbojka na mivki, namizni 
tenis in šola potapljanja (Agram, 
www.agramsub.hr), možnost naje-
ma čolnov ali koles, spust za čolne 
v kampu v zalivu Slatina. Kamp je 
idealen kot štartno mesto za izlete po 
okolici.

Kamp Slatina
Martinšćica 92, HR-51556 Martinšćica
Tel: +385 (0) 51 574 127, Fax: +385 (0) 51 574 167
E-mail: info@camp-slatina.com 
www.camps-cres-losinj.com

DOPLAČILA: cena rezervacije za kamp prostor EUR 35,-. Stroški prijave na osebo EUR 1,- (enkratno). Turistična taksa EUR 
0,80 (IV, X), EUR 1,- (V, VI, VII, VIII, IX) na osebo na dan. Otroci do 11,99 ne plačajo turistično takso, od 12 – 17,99 let 
plačajo samo 50%. Cenik v eurih je samo informativen in je odvisen od tečaja. Plačate lahko v kunah in eurih ali s karticami 
Maestro, American Express, Diners-Club, Eurocard/Mastercard, VISA.
* Kamp ne odgovarja za čolne,ki se nahajajo v kampu. Čolni in prikolice za prevoz čolnov so lahko samo na za to določenih, 
varnih mestih za parkiranje.

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

Pomembno za kamperje:
• Nove Premium parcele 
• Obnovljen sanitarni vozel v zalivu
   Tiha
• Projekt za pse „Camping Cum
   Cane“: podrobneje na naši web
   strani
• Malo pristanišče s privezi v zalivu
   Tiha
• Ambulanta je oddaljena 1 km
• Prodaja in polnjenje plina
• Pomoč pri iskanju prostega
   kampirnega mesta

SpleTNa ReZeRvaCija
www.camps-cres-losinj.com

PriporočiloV naprej rezervirajteželjeno kampirno mesto.www.camp-slatina.comIzberite točno številko parcele, 
podrobnejše informacijena str. 22

Individualne cene 
za nočitev v €

08.04.-13.05.
16.09.-10.10.

13.05.-03.06. 03.06.-24.06.
24.06.-08.07.
26.08.-16.09.

08.07.-26.08.

Nočitev na osebo 5,00 7,20 7,50 9,50 9,60
Otroci do 2.99 let GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Otroci od 3 do 6.99 let 1,50 2,00 2,20 2,70 2,90
Mladi od 7 do 12.99 let 3,00 4,00 4,20 5,10 5,40
Kamp prostor (neparceliran) 5,50 7,50 7,70 8,20 9,70
Standard prostor (z elektriko) 6,00 8,00 9,00 9,50 11,00
Comfort prostor (z elektriko in vodo) 7,00 10,00 11,00 14,00 15,50
Premium prostor (z elektriko, vodo in od-
vod) 8,00 15,00 16,00 18,00 20,00

Superior prostor (z elektriko in vodo) 9,00 17,00 18,00 21,00 23,00
Pes 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Najem frigo box-a 1,50 2,00 2,00 3,00 3,00
Čoln* 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00
Čoln mol A 8,00 8,00 8,00 12,00 12,00
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Free

Namestitev
Ponujamo parcelirana kampirna mesta 
(SUPERIOR, PREMIUM, COMFORT, 
STANDARD) z uporabo elektrike, vode 
in odvoda. V kampu lahko najamete 
tudi mobilne hišice ter kamp prikolice 
(natančneje na str. 26 – 27). Vsi kamp 
prostori se nahajajo v prekrasnem 
gozdu, ki poleti nudi dovolj sence. 

V neposredni bližini kampa v smeri 
Osorja se nahaja zaliv, ki je idealen 
za kopanje in sončenje.

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

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

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

KAMP BIJAR 
Insel Cres
KAMP BIJAR 
Na otoku 
Cresu

OpOMbaKamp Bijar v Osorju je posebno zanimivza kamperje z manjšimi kamp prikolicami in šotori.
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DOPLAČILA: cena rezervacije za kamp prostor EUR 35,-. Stroški prijave na osebo EUR 1,- (enkratno). Turistična taksa EUR 
0,80 (IV, X), EUR 1,- (V, VI, VII, VIII, IX) na osebo na dan. Otroci do 11,99 let ne plačajo turistično takso, od 12 – 17,99 let 
plačajo samo 50%. Cenik v eurih je samo informativen in je odvisen od tečaja. Plačate lahko v kunah in eurih ali s karticami 
Maestro, American Express, Diners- Club, Eurocard/Mastercard, VISA. *Kamp ne odgovarja za čolne,ki se nahajajo v kampu. 
Prikolice za prevoz čolnov so lahko samo na za to določanih, varnih mestih za parkiranje.

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

Sanitarije
Dve sanitariji s toplo vodo (družin-
ske  kopalnice z možnostjo najema, 
kopalnica za invalide, kabina za či-
ščenje kemičnih WC-jev, tuš za pse, 
perilice rublja) so na razpolago go-
stom kampa.

Šport in zabava
Igrišče za otroke, namizni tenis, odboj-
ka in teren za košarko, spust za čolne. 
Možnost najema čolnov. Možnost po-
tapljanja 3 km od kampa. Animacijo 
za otroke u juliju in avgustu.

Kamp je odprt od 22. aprila do 1. oktobra

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

PriporočiloV naprej rezervirajteželjeno kampirno mesto.www.camp-bijar.comIzberite točno številko parcele, 
podrobnejše informacijena str. 22

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

Pomembno za kamperje:
• Obnovljen sanitarni vozel 
• Mobilne hiše
• Ambulanta je oddaljena 4 km
• Biološka naprava za
 prečiščevanje odpadnih vod
• Izposoja kolo
• Pomoč pri iskanju prostega
   kampirnega mesta

SpleTNa ReZeRvaCija
www.camps-cres-losinj.com

Kamp je 
opremljen 
po ekoloških
smernicah!

Individualne cene 
za nočitev v €

22.04. - 13.05.
16.09. - 01.10.

13.05. - 03.06. 03.06. - 24.06.
24.06. - 08.07.
26.08. - 16.09.

08.07. - 26.08.

Nočitev na osebo 5,00 7,20 7,50 9,50 9,60
Otroci do 2.99 let GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Otroci od 3 do 6.99 let 1,50 2,00 2,20 2,70 2,90
Mladi od 7 do 12.99 let 3,30 4,30 4,50 5,50 5,80
Prostor (neparceliran, brez elektrike) 4,00 5,50 5,70 7,20 7,70
Prostor (neparceliran, z elektriko) 6,00 8,00 8,20 9,20 10,70
Standard prostor (z elektriko) 6,50 9,50 10,50 11,50 14,00
Comfort prostor (z elektriko, vodo in odvod) 7,50 10,50 11,50 14,50 16,00
Premium prostor (z elektriko) 8,00 15,00 16,00 18,00 19,50
Superior prostor (z elektriko in vodo) 9,00 17,00 18,00 21,00 23,00
Pes 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Najem frigo box-a 1,60 2,00 2,00 3,00 3,00
Trailer 2,00 2,00
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Free

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

V naturističnem delu boste našli parceli-
rana kampirna mesta (SUPERIOR, PRE-
MIUM, STANDARD) s priključki na elektriko 
in vodo. Če si želite imeti prostornost va-
šega doma, vam ponujamo možnost na-
jema mobilnih hišic in tudi kamp prikolic 
(natančneje na str. 26 - 27). Če nimate svo-
jega šotora, vam ponujamo možnost naje-
ma luksuznih glamping šotorov (natančneje 
na str. 25).

Za l jubitel je narave 
je idealen naturistični 
kamp Baldarin.

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

NATURISTIČNI KAMP 
BALDARIN
Insel Cres

NATURISTIČNI KAMP 
BALDARIN
Na otoku 
Cresu

PriporočiloNove Superior parcele i Glamping šotori (natančneje na str. 25). 
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Kamp je odprt od 22. aprila do 1. oktobra

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

Sanitarije
V tekst i lnem delu kampa je en 
popolnoma opremljen sanitarni 
vozel. V naturističnem delu sta dva 
velika in trije manjši sanitarni vozli, 
kjer so sanitarije za otroke, prostor za 
previjanje otrok, družinska kopalnica, 

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

ki jo lahko najamete, kopalnica 
za invalide, kabine za praznjenje 
kemičnih stranišč, pralni stroji in sušilci 
za perilo.

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

DOPLAČILA: cena rezervacije za kamp prostor EUR 35,-. Stroški prijave na osebo EUR 1,- (enkratno). Turistična taksa EUR 
0,80 (IV, X), EUR 1,- (V, VI, VII, VIII, IX) na osebo na dan. Otroci do 11,99 let ne plačajo turistično takso, od 12 – 17,99 let 
plačajo samo 50%. Cenik v eurih je samo informativen in je odvisen od tečaja. Plačate lahko v kunah in eurih ali s karticami 
Maestro, American Express, Diners- Club, Eurocard/Mastercard, VISA.
* Kamp ne odgovarja za čolne,ki se nahajajo v kampu. Čolni in prikolice za prevoz čolnov so lahko samo na za to določenih, 
varnih mestih za parkiranje.

Pomembno za kamperje:
• Novo: Luksuzni glamping šotori
• Nova trgovina 
• Malo pristanišče s privez
• Prodaja in polnjenje plina
• 2- krat na dan vozi 
 avtobus v smeri Malega Lošinja
• Pomoč pri iskanju prostega
   kampirnega mesta
• Nove in dobro označene
   sprehajalne poti v Punta Križi. 
• Izleti s ladjo kamp Baldarin-Mali
   Lošinj dvakrat dnevno s možnosti 
   več izletov

SpleTNa ReZeRvaCija
www.camps-cres-losinj.com

3.5 km. Animacijo za otroke u juliju 
in avgustu.

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

PriporočiloV naprej rezervirajteželjeno kampirno mesto.www.camp-baldarin.comIzberite točno številko parcele, 
podrobnejše informacijena str. 23

Nova trgovina

Individualne cene 
za nočitev v €

22.04. - 13.05.
16.09. - 01.10.

13.05. - 03.06. 03.06. -24.06.
24.06. - 08.07.
26.08. - 16.09.

08.07. - 26.08.

Nočitev na osebo 5,00 7,20 7,50 9,50 9,60
Otroci do 2.99 let GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Otroci od 3 do 6.99 let 1,50 2,00 2,20 2,70 2,90
Mladi od 7 do 12.99 let 3,30 4,30 4,50 5,50 5,80
Prostor (neparceliran, brez elektrike) 4,00 5,50 5,70 7,20 7,70
Prostor (neparceliran, z elektriko) 6,00 8,00 8,20 9,20 11,20
Standard prostor (z elektriko) 6,50 9,00 10,00 11,50 14,00
Premium prostor (z elektriko in vodo) 8,00 15,00 16,00 18,00 19,50
Superior prostor (z elektriko in vodo) 9,00 17,00 18,00 21,00 23,00
Pes 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Najem frigo box-a 
(samo v času glavne sezone) 2,00 3,00 3,00

Čoln* 5,00 5,00 6,00 6,00 8,00
Čoln mol 8,00 8,00 10,00 10,00 12,00
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Free

2011.-2016.

Namestitev
Kamp ima na voljo parcelirane kampir-
ne enote (SUPERIOR, PREMIUM MARE, 
PREMIUM, COMFORT, STANDARD) z 
uporabo elektrike in vode. Kamp ponu-
ja tudi namestitev v  luksuznih mobilnih 
hišicah ki jih lahko najamete ( natanč-
neje na str. 14-15). 

Skalnata plaža, z tremi manjšima pro-
dnatima zalivoma, se razteza vzdolž 
kampa.

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

Center mesta Malega Lošinja je 
oddaljen samo 2 km oziroma 20 
minut hoda. V kampu je možno 
najeti kamp prikolico in mobilne 
domove .  Obs ta ja jo  kamp 
prostori s priključki za vodo in 
elektriko kot tudi neparcelirani 
prostori z ali brez elektrike. 
Kamp je idealno štartno mesto 
za i z le te  po kol ic i , 
posebno privlačne 
s o  o z n a č e n e 
sprehajalne poti. PriporočiloNOVO:Lastne luksuznemobilne hišice 

KAMP ČIKATKAMP ČIKAT
Na otoku
Lošinju
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Hrana in pijača 
Našim gostom je na razpolago tri re-
stavracije, pool bar, dva bara na pla-
ži in trgovina z živili.

Sanitarije
Kamp razpolaga s enajst sanitarija-
mi (kopalnico za invalide, previjalnico 
za dojenčke, z družinskimi kopalnica-
mi za najem, kabine za praznjenje ke-
mičnih stranišč pralni stroji in sušilci 
za perilo).

Kamp je odprt celo leto

PriporočiloV naprej rezervirajteželjeno kampirno mesto.www.camp-cikat.comIzberite točno številko parcele, 
podrobnejše informacijena str. 23

Šport in zabava
V sklopu samega kampa se nahaja 
Aquapark, ki ponuja sprostitev, rekre-
acijo in zabavo (več na str. 16 in 17). 
Igrišče za otroke, najem koles, anima-
cija za otroke od konca junija do sre-
de septembra. V neposredni bližini: 
spust za čolne, šola surfanja, šola po-
tapljanja, tenis tereni, nogometni te-
reni, igrišče za košarko in odbojko na 
plaži, namizni tenis in možnost naje-
ma čolnov, taksi čoln. V zalivu se čolni 
lahko vežejo samo na boje. Ne obsta-
jajo privezi.

Kamp Čikat
Čikat 6a, HR-51550 Mali Lošinj
Tel: +385 (0) 51 232 125, Fax: +385 (0) 51 231 708 
E-mail: info@camp-cikat.com
www.camps-cres-losinj.com

DOPLAČILA: cena rezervacije za kamp prostor EUR 35,-. Stroški prijave na osebo EUR 1,- (enkratno). Turistična taksa EUR 0,80 
(I, II, III, IV, X, XI, XII), EUR 1,- (V, VI, VII, VIII, IX) na osebo na dan. Otroci do 11,99 let ne plačajo turistično takso, od 12 – 17,99 
let plačajo samo 50%. Cenik v eurih je samo informativen in je odvisen od tečaja. Plačate lahko v kunah in eurih ali s karticami 
Maestro, American Express, Diners- Club, Eurocard/Mastercard, VISA. * Kamp ne odgovarja za čolne,ki se nahajajo v kampu. 
Čolni in prikolice za prevoz čolnov so lahko samo na za to določenih, varnih mestih za parkiranje.

Pomembno za kamperje:

• NOVO: Luksuzne mobilne hišice
• Nove Superior i Premium Mare
   parcele
• Aquapark
• Ambulanta je oddaljena 1 km 
• majhen pristan z možnostjo
   naveza za čolne (Boje)
• Pomoč pri iskanju prostega
   kampirnega mesta
• Zimski i Zdraviliški turizem  
• NAJ KAMP 2016 na Kvarnerju 
 po izboru slovenskih gostov

SpleTNa ReZeRvaCija
www.camps-cres-losinj.com

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

Individualne cene
za nočitev v €

21.10.2016.  
08.04.2017.

08.04.-13.05.
16.09.-

20.10.2017.

13.05.-
03.06.

03.06.-
24.06.

24.06. - 08.07.
26.08. - 16.09.

08.07.-
26.08.

Nočitev na osebo 3,00 8,00 9,90 10,90 12,60 12,80
Otroci do 2.99 let GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Otroci od 3 do 6.99 let GRATIS 2,50 3,50 4,00 4,50 4,70
Mladi od 7 do 12.99 let GRATIS 4,30 5,90 6,40 7,50 7,80
Prostor (neparceliran,brez elektrike) 4,50 7,00 7,50 8,50 9,00
Prostor (neparceliran, z elektriko) 6,00 9,00 10,00 11,00 12,50
Standard prostor (z elektriko) 6,50 10,50 11,50 12,50 14,00
Comfort prostor (z elektriko in vodo) 7,50 11,50 12,50 16,50 18,00
Premium prostor (z elektriko in vodo) 9,00 16,00 17,00 20,00 21,50
Premium Mare prostor (z elektriko in 
vodo)

11,00 18,00 19,00 22,00 24,00

Superior prostor (z elektriko in vodo) 6,00 13,00 21,00 22,00 24,00 29,00
Pes 1,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Najem frigo box-a 
(samo v času glavne sezone)

*elektrika in voda 
sta vključeni v 

ceno
3,00 3,00

Boja (čoln do 3 m)* 6,00 6,00 6,00 6,00
Boja (čoln od 3 m)* 10,00 10,00 10,00 10,00
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Luksuzne mobilne hišice

kamp Čikat
Kamp Čikat od sezone 2017 svojim gostom ponuja možnost neposredne rezervacije mobilnih hišic. Sebi in svoji 
družini omogočite luksuzne počitnice v novih mobilnih hišicah v kampu Čikat in preživite sanjske počitnice na 
otoku vitalnosti! 
Nove luksuzne mobilne hišice kampa Čikat se nahajajo v enem najlepših zalivov na otoku Lošinj in nudijo vam 
udobje ter vso funkcionalnost lastnega doma. Moderen in funkcionalen dizajn, v katerem prevladujejo svetle barve 
in velike steklene površine so to, kar odlikuje notranjost novih mobilnih hišic. Veliki prostori omogočajo svobodo 
gibanja vsakemu družinskemu članu, pokrita terasa pa je odlična za družinska druženja ali popoldanski počitek 
ob šumenju valov. 

Luksuzne mobilne hišice Model Freed-Home 
Tehnične značilnosti Model Freed-Home:  

•	 Dimenzije 10,0 x 4,0 m
•	 2 spalnici (ena soba s zakonsko posteljo, druga je 

z ločenimi posteljami)
•	 Prostorna dnevna soba
•	 Funkcionalna in popolnoma opremljena kuhinja
•	 Posode za kuhanje in jedilni pribor 
•	 Kopalnica z umivalnikom, tušem in WC 
•	 TV s satelitskim priključkom
•	 Klima
•	 Prostorna, pokrita zunanja terasa
•	 Miza in stoli za 6 oseb + 2 ležalniki za sončenje
•	 Ob morju - oddaljenost od morja 20 m

Morebitna odstopanja v dizajnu in izvedbi 

NOvO

Model Freed-Home
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CENIK 2017

Period
Model

C
Model

Freed-Home

08.04. - 20.05. 70 -

20.05. - 03.06. 100 -

03.06. - 01.07. 135 -

01.07. - 29.07. 185 205

29.07. - 26.08. 199 219

26.08. - 02.09. 175 195

02.09. - 09.09. 144 164

09.09. - 16.09. 114 134

16.09. - 23.09. 74 94

23.09. - 21.10. 60 80
Cene: V evrih na noč/objekt za največ 6 oseb in en avto. 
Dodatni stroški: koriščenje posteljnine s strani kampa in čiščenje mobilnega doma ob odhodu 
znaša € 40,-; Turistična taksa, stroški prijave in stroški za pse se plačajo v kampu. Dodatni stroški 
čiščenja za pse € 5,-.

Model C 
Tehnične značilnosti Model C: 

•	 dimenzije 8,6 x 4,0 m
•	 2 spalnici (ena soba z zakonsko posteljo, druga je z 

ločenima posteljama)
•	 Dnevna soba z mizo in stoli 
•	 Popolnoma opremljena kuhinja 
•	 Posode za kuhanje in jedilni pribor 
•	 Kopalnica 
•	 TV s satelitskim priključkom
•	 Klima
•	 Pokrita terasa
•	 Miza in stoli za 6 oseb + 2 ležalniki za sončenje
•	 Oddaljenost od morja 30-150 m

Morebitna odstopanja v dizajnu in izvedbi 

Rezervirajte neposredno!info@camp-cikat.
com

08.04. - 03.06.
17.06. - 08.07.

7=6
14=12

Ponudba:

NOvO

Model C
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Na novo zgrajeni Aquapark Čikat, ki se nahaja v sklopu kampa Čikat, se razlega na 
površini 6300m2 in gostom vseh starosti ponuja relaksacijo, rekreacijo in zabavo v 
modernem okolju Aquaparka, ki se je popolnoma vklopil v gost borov gozd. 

V bazenih se nahaja samo sveža morska voda, sam bazenski kompleks pa je popol-
noma prilagojen invalidnim osebam. Za brezskrbno uživanje naših gostov smo an-
gažirali usposobljene reševalce, ki ves delovni čas bazena skrbijo za varnost.

Rekreacija, sprostitev in zabava na enem mestu

Koncept bazenskega kompleksa je kot kombinacija različnih con:

1. Zdravje- Pololimpijski plavalni bazen in rekreacijski bazeni, notranji 
in zunanji fitness bo poskrbel za vse vaše dnevne potrebe po špor-
tu in rekreaciji, bodisi da ste rekreativec ali profesionalni športnik. 

2. Počitek- Rekreacijski bazeni opremljeni z najmodernejšimi hidro-
masažnimi vsebinami in pool bar bodo poskrbeli za prijetne spro-
ščene trenutke ob frapeju, koktajlu ali okusnem sladoledu, ki vas 
bodo osvežili in vam dali novo energijo za nadaljnje uživanje. 

3. Zabava- Poleg otrok, se bodo na naših vodnih atrakcijah brez 
dvoma zabavali tudi odrasli, ki so željni zabave in adrenalina. Na 
posebnem delu Aquaparka pa lahko organiziramo razne zabav-
ne programe za otroke in odrasle. 

Aquapark ČikatAquapark Čikat
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Zabava za vse starosti

Bazeni so različnih globin in tako je poskrbljeno za varno zabavo otrok 
vseh starosti. Zabava bo še toliko boljša, ker so na voljo številne vodne 
zanimivosti: 

• Vodni dvorec v obliki jadrnice;
• Tobogani;
• Klančina za spuščanje;
• Različne šobe in vodometi.

Za še boljšo zabavo bosta poskrbeli maskoti Aquaparka Čika in Čiki 
(želva in delfin), ki sta vedno dobro razpoloženi za zabavo, druženje in 
fotografiranje z vašimi najmlajšimi. 

DELOVNI ČAS 2017 

Obdobje Delovni čas

20.05. - 22.06. 11 - 19 h 

23.06. - 27.08. 10 - 20 h 
28.08. - 24.09. 11 - 19 h 

*Uprava Aquaparka si zaradi varnosti obiskovalcev pridržuje pravico do zaprtja 
Aquaparka v primeru slabega vremena.

CENA VSTOPNIC

Vstop v Aquapark je skozi celo sezono za vse goste kampa brezplačen, vsi zunanji 
gosti pa morajo plačati vstopnico po naslednjih cenah (Dnevne karte - HRK):

Nizka sezona
 20.05. - 31.05.
16.09. - 24.09.

Visoka sezona
01.06. - 15. 09.

Gosti kampa (vseh starosti) Brezplačno Brezplačno

Zunanji gosti  

Otroci 0-2,99 let Brezplačno Brezplačno

Otroci 3-6,99 let 40 kn 70 kn

Osebe starejše od 7 let 70 kn 100 kn

SAvJEtBrezplačen vhodza goste kampa 

V bazenih se nahaja samo 
morska voda

Gosti drugih kampov skupine Jadranka kampovi lahko ostvarijo 50 % 
popust na ceno vhoda v Aquapark.
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Zdraviliški turizem
Najpogostejše težave, ki pestijo modernega človeka, so številne kronične
bolezni dihalnih poti. Nastanejo zaradi stresa in zaradi vedno bolj
onesnaženega zraka, ki ga vdihujemo.

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

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

pripravljen ob podpori  Hrvaškega pulmološkega društva.

Komu priporočamo program?
Program je namenjen otrokom in odraslim, ki imajo lažje obstruk-
tivne motnje ventilacije; bolnikom z astmo, osebam s kroničnimi 
obstruktivnimi pljučnimi boleznimi, osebam, ki živijo v mestih s pre-
cejšnjim industrijskim onesnaževanjem, itd.
Kako izvajamo program?
Rehabilitacijo izvajamo individualno ali v skupinah. Najkrajši čas, ki 
ga je potrebno preživeti na  rehabilitaciji je 14 dni (2 tedna), optima-
len čas pa 21 dni (3 tedne). Program se izvaja v Vitality Hotel Punta v 
Velom Lošinju.
Program pljučne rehabilitacije se prilagaja vsakemu uporabniku 
posebej. Program se prične in konča s pregledom specialista, ki s 
kliničnim pregledom oceni uspešnost pljučne rehabilitacije.
Več informacij o programu pljučne rehabilitacije dobita na spletni 
strani
www.camps-cres-losinj.com/si/zdravstveni-turizem-na-hrvaskem.aspx

Znanstvenodokazano!
11-dnevno bivanje povečuje 

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

Avstro-ogrski cesar Franc Jožef 

je leta 1892 Lošinj razglasil za 

klimatsko zdravilišče.
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Zimski turizem
Po letošnjem poletju je zima spet tu. 

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

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

Lošinjska klima vrača moč izčrpanem duhu in čudežno 
deluje tudi na zdravje telesa. 

Zadihajte s
polnimi pljuči

na Lošinju
PriporočiloKombinirajte zimski 

turizem z Wellness & Spa 

ponudbo Jadranka hotelov 

– posebne cene samo za 
goste kampa Čikat. 

Mesec Temperatura (C°)

Oktober 17,4
November 15,1
December 10,2

Januar 9,7
Februar 8,8
Marec 10,9

Povprečna temperatura na otokih Cres & Lošinj:

 Kamp Čikat za svoje goste organizira 
praznovanje novega leta s slavnostno večerjo 
in glasbo. Rezervirajte si nastanitev in z nami 

vstopite v novo leto.
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Family fun park PEPÉ
Kamp Čikat - Kamp prijatelj otrok

Family fun park Pepé je prvi otroški 
zabavni park na 200 m2 v kampu. 
Po naših podatkih je to prvi otroški  
zabavni park, ki je svoje mesto našel 
kot del vsebin v kampu v Republiki 
Hrvaški.   

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

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

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

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

KAMP ČIKAT NUDI VSAKEMU 
OTROKU BREZPLAČNO UPORABO 
IGRALNICE!!!

OPOMBA:Organiziranje otroškihrojstnodnevnihpraznovanj
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Tehnična 
oprema

Kampi Slatina, Bijar, Baldarin, Čikat

Tehnična   
oprema kampov SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT

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

44°41‘58‘‘N/
14°23‘47‘‘E

44°36´59´´N/
14°30´32´´E

44°32´09´´N/
14°26´59´´E

Površina kampa (ha) 15 5 20 30

Kapaciteta kampa 1614 750 1350 3120

Št. parceliranih kamp prostorov 222 77 135 504

− z oskrbo el. energije, 
vode in odpadne vode 60 39 (−) (−)

− z oskrbo el. energije, 
in vode 141 15 115 398

− z opskrbo el.energije 21 41 20 106

Št. priključkov za elektriko
(NORMALNI) EVRO priključki 396 192 178 660

Št. priključkov za elektriko
(CCE) modri 3 vtičnice 138 108 252 250

Možnost Rezervacije (+) (+) (+) (+)

Pavšalno bivanje (+) (+) (+) (+)

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

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

Najem šotorov (−) (−) (−) (+)

Najem bungalovov (−) (−) (−) (−)

Najem mobilnega doma 61 kom. 12 kom. 10 kom. 86 kom.

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

Tuširanje psov (+) (+) (+) (+)

Za praznenje kemičnih WC-jev 1 kom. 1 kom. 4 kom. 3 kom.

Gozdno področje pretežno pretežno pretežno pretežno

Plaža (prodnata, skalnata) prodnata, 
in skalnata

prodnata, 
in skalnata

prodnata, 
in skalnata

prodnata, 
in skalnata

Tuši na plaži 10 kom.  2 kom. 4 kom. 5 kom.

Ambulanta 1 km 4 km (+) 1 km

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

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

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

Otroško Igrišče (+) (+) (+) (+)

Spust za čolne (+) (+) (+) 1km

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

Dvigalo za plovila 1 km 300 m 15 km 1 km

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

Otroški zabavni park (−) (−) (−) (+)

SANITARIJE SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT
Umivalnik s hladno in toplo vodo 122 36 62 124

Umivalnik s hladno vodo 16 (−) (−) 12

Kabine s hladno in toplo vodo 12 6 6 13

Tuši s toplo in hladno vodo 70 28 61 91

Družinske kopalnice 6 2 1 3

Otroške sanitarije 10 4 4 4

Previjalnica za dojenčke 5 1 1 4

Kopalnica za invalide 
(tuš, WC in umivalnik) 2 1 1 6

Pisoari 16 6 8 32

Pomivalno korito s toplo in hladno vodo 30 17 20 72

Pomivalno korito s hladno vodo 10 (−) 2 (−)

Pralna korita s toplo in hladno vodo 23 2 16 28

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

Pralni stroj 3 2 3 5

Sušilni stroj 3 0 2 3

Kabina za praznenje kemičnih WC-ev 5 1 4 6

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

Notranji bazen (−) (−) (−) 1 km

Tenis (−) (−) (+) 1 km

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

Mini golf (+) (−) (+) 1 km

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

Potapljanje (+) 3 km (−) 1 km

Odbojka na Plaži (+) (+) (+) (+)

Smučanje na vodi (−) (−) (−) 2 km

Surfanje (−) (−) (−) 1 km

Najem čolnov 1 km (+) (+) 1 km

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

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

Aquapark (−) (−) (−) (+)

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

Surfanje (−) (−) (−) 1 km

Trener pasa (+) (−) (−) (−)
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KAMP SLATINA na otoku Cresu

KAMP BIJAR na otoku Cresu

Legenda
 Superior prostor (parcelirano, 

 z priključki za elektriko in vodo)

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

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

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

 Standard prostor (parcelirano, 
 z priključki za elektriko)

 
 Kamp prostor (neparcelirano, 

 z elektriko)

 Kamp prostor (neparceliran, 
    brez elektrike)
                                             

 Mobilni domovi

 

 Glamping
 Kamp prikolica 

Oprema:

 Rezervirano

 Priključek za elektriko

 Priključek za vodu

 Priključek za odvod

 Odvoz smeti

 Hladilna naprava

 Informacije

 Ambulanta

 Trgovina

 Restavracija

 Buffet

 Telefon

 Internet

 Menjalnica

Bancomat

 Kiosk

 Mobilni dom za najem

 Kamp prikolica za najem

 Postaja za servis

ZALIv SLAtINA

ZALIv tIHA

ZALIv BIJAR

RECEPCIJA

RECEPCIJA
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FKK KAMPING BALDARIN na otoku Cresu

KAMP ČIKAT na otoku Lošinju

 Plinska postaja

 Praznenje kemičnih WC-jev

 Frigo box

 Ledomat

 Sanitarija

 Otroška sanitarija

 Družinska kopalnica 
 za najem

 WC za invalide

 Previjalnica za dojenčke

 Umivalnik/hladna voda

 Tuš na plaži

 Pralni stroj

 Prostor za likanje

 Parkirišče za avtomobile

 Parkirišče za karavane

 Prostor za prikolice

 Prostor za čolne

 Pristanišče za čolne

 Spust za čolne

 Prostor za pranje čolnov

 Prostor za pranje avtomobilov

 Tuš za pse

 Sprehajališče za pse

 Deli plaže namenjene za pse

 Modra zastava

 Animacija

 Najem koles

 Potapljanje

 Namizni tenis

 Odbojka na plaži

 Tenis igrišče

 Otroško igrišče

 Masaža

 Ekološka zona

 Aquapark

ZALIV BOKINIĆ

RECEPCIJA

RECEPCIJA

ZALIV LUČICA

ZALIV JADRIŠĆIC
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Standardi 
sanitarnih vozlov 
JADRANKA KAMPOVI d.o.o.
Po petletnem ciklusu vlaganj v sanitarne vozle kampov Slatina, 

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

urejene in modernizirane sanitarne vozle. 

Sanitarni vozli so opremljeni v skladu z najvišjimi standardi nemškega 

ADAC in Ministrstva za turizem RH in poleg osnovnih vsebin 

razpolagajo še z naslednjimi vsebinami: 

• Otroške sanitarije (tuši, wc);

• Previjalnica za dojenčke;

• Družinske kopalnice;

• Prostori za likanje;

• Pralni stroji in sušilci perila;

• Sanitarije za invalide.

Vse sanitarije vrhunsko vzdržujejo naši zaposleni, ki se trudijo 

kakovostno zadovoljiti visoko zastavljene  kriterije in standarde Uprave 

podjetja ter najpomembnejše kriterije naših gostov glede ocenjevanja.
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GLAMPING PREMIUM

TENT  5 pax

GLAMPING TENT

 4 pax

GLAMPING TENT

 5 pax

BELL TENT
 4 pax

Za vse ljubitelje narave, ki pa ne želijo biti brez luksuza 
modernega življenja, imamo idealno ponudbo glamping 
šotorov v kampu Baldarin. Posebej urejeno glamping 
naselje omogoča pravi počitek v oazi mira na južnem 
delu otoka Cres. Pozabite na vsakdanje težave in 
prepustite se raziskovanju skritih zalivov in kristalno 
čistega morja. 
Novi glamping šotori s svojim enostavnim, pa še vedno 
udobnim dizjanom, izpolnjujejo vse zahteve modernega 
gosta in jim ponujajo namestitev luksuzne kategorije v 
skladu z naravo, katere del so. Šotori imajo elektriko 
in v neposredni bližini sanitarne prostore, pralnico ter 
skupinski prostor za druženje

Glamping
šotori Baldarin
(naturistični del)

CENIK 2017 GLAMPING 
PREMIUM TENT

GLAMPING 
TENT

BELL TENT

03.06. - 01.07. 100 90 70

01.07. - 15.07. 127 120 100

15.07. - 26.08. 139 125 110

26.08. - 02.09. 127 120 100

02.09. - 09.09. 100 90 70

09.09. - 16.09. 74 64 54

16.09. - 30.09. 45 40 30

Rezervirajte 

neposredno!

info@camp-

baldarin.com

Morebitna odstopanja v dizajnu in izvedbi

NOvO

Cene: V evrih na noč/objekt
Dodatni stroški: koriščenje posteljnine s strani kampa in čiščenje ob odhodu znaša € 35,-; Turistična taksa, stroški prijave in stroški za 
pse se plačajo v kampu. Dodatni stroški čiščenja za pse € 5,-.
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a D i

08.04. - 20.05. 55 70 70
20.05. - 03.06. 85 100 100
03.06. - 01.07. 120 135 135
01.07. - 29.07. 170 185 185
29.07. - 26.08. 184 199 199
26.08. - 02.09. 160 175 175
02.09. - 09.09. 129 144 144
09.09. - 16.09. 99 114 114
16.09. - 23.09. 59 74 74
23.09. - 21.10. 45 60 60

 08.04.-03.06.
17.06.-08.07. 

7=6
14=12

 22.04.-03.06.  
17.06.-08.07.   

7=6
14=1222.04. - 20.05. 25

20.05. - 03.06. 55
03.06. - 01.07. 79
01.07. - 26.08. 125
26.08. - 02.09. 85
02.09. - 09.09. 60
09.09. - 16.09. 53
16.09. - 30.09. 29

l G

08.04. - 13.05. 60 40

13.05. - 03.06. 120 95

03.06. - 01.07. 140 110

01.07. - 15.07. 180 150

15.07. - 26.08. 192 162

26.08. - 02.09. 170 140

02.09. - 09.09. 140 110

09.09. - 16.09. 110 80

16.09. - 23.09. 70 50

23.09. - 07.10. 60 40

Kamp Čikat Kamp Slatina

Ponudba:

Ponudba:

CENE: V evrih na noč/objekt za največ 6 oseb in en avto.
Dodatni stroški: koriščenje posteljnine s strani kampa in čiščenje 
mobilnega doma ob odhodu znaša € 40,-; Turistična taksa, stroški 
prijave in stroški za pse se plačajo v kampu. Dodatni stroški čiščenja 
za pse € 5,-. 

CENE: V evrih na noč/objekt za največ 5 oseb (kamp prikolice) / 6 
oseb (mobilni domovi) in en avto.
Dodatni stroški: koriščenje posteljnine s strani kampa in čiščenje 
mobilnega doma / kamp prikolice ob odhodu znaša € 40,- / 35,-; 
Turistična taksa, stroški prijave in stroški za pse se plačajo v kampu. 
Dodatni stroški čiščenja za pse € 5,-. 

Mobilni dom A

Mobilni dom G

Mobilni dom L

Mobilni dom D

Mobilni dom I

Kamp prikolica 2

Najem mobilnih domov in 
kamp prikolic



27

a b i

22.04.-20.05. 35 35 45

20.05.-03.06. 55 55 75

03.06.-01.07. 81 81 101

01.07.-15.07. 123 123 143

15.07.-26.08. 134 134 164

26.08.-02.09. 123 123 143

02.09.-09.09. 100 100 120

09.09.-30.09. 38 38 48

2 1

22.04. - 20.05. 19 24

20.05. - 03.06. 40 45

03.06. - 01.07. 66 71

01.07. - 15.07. 99 109

15.07. - 19.08. 114 124

19.08. - 26.08. 99 109

26.08. - 02.09. 77 87

02.09. - 09.09. 69 79

09.09. - 23.09. 24 29

22.04.-03.06.  
17.06.-08.07.  
02.09.-30.09.  

7=6
14=12

22.04.-03.06.  
17.06.-08.07.  
02.09.-23.09.  

7=6
14=12

7=6, 14=12

-10%

TEXTIL  

22.04. - 20.05. 19

20.05. - 03.06. 45

03.06. - 01.07. 80

01.07. - 15.07. 90

15.07. - 26.08. 105

26.08. - 02.09. 77

02.09. - 09.09. 55

09.09. - 23.09. 37

FKK a

22.04. - 20.05. 37

20.05. - 03.06. 70

03.06. - 01.07. 100

01.07. - 15.07. 127

15.07. - 26.08. 139

26.08. - 02.09. 127

02.09. - 09.09. 100

09.09. - 16.09. 74

16.09. - 30.09. 45

FKK

22.04.-20.05. 24

20.05.-03.06. 62

03.06.-01.07. 80

01.07.-15.07. 85

15.07.-26.08. 105

26.08.-02.09. 77

02.09.-09.09. 55

09.09.-16.09. 40

ONLINE BOOKING
www.camps-cres-losinj.com

Kamp Bijar

CENE: V evrih na noč/objekt za največ 5 oseb (kamp 
prikolice) / 6 oseb (mobilni domovi) in en avto.
Dodatni stroški: čiščenje mobilnega doma / kamp priko-
lice ob odhodu znaša € 40/35,-; Turistična taksa, stroški 
prijave in stroški za pse se plačajo v kampu. Dodatni 
stroški čiščenja za pse € 5,-.

CENE: V evrih na noč/objekt za največ 5 oseb (kamp prikolice) / 6 oseb 
(mobilni domovi) in en avto.
Dodatni stroški: čiščenje mobilnega doma / kamp prikolice ob odhodu 
znaša € 40/35; Turistična taksa, stroški prijave in stroški za pse se plačajo v 
kampu. Dodatni stroški čiščenja za pse € 5,-.

Kamp Baldarin naturistični & tekstilni del

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

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

Mobilni dom A

Mobilni dom B

Kamp prikolica 2

Mobilni dom A

Mobilni dom I

Kamp prikolica 2

Kamp prikolica 1

Ponudba:

Ponudba:

Textil:
CELOTNA SEZONA   
01.07.-02.09.
za 2 oseb (FKK)
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Ostala ponudba skupine Jadranka
Jadranka hoteli
WELLNESS & SPA – DRUŽINSKI TURIZEM – 
AKTIVNE POČITNICE – ZDRAVILIŠKI TURIZEM – 
KONFERENČNI TURIZEM – GASTRONOMIJA
Prepustite se edinstveni združitvi nedotaknjene narave, 
zdravega počitka in vrhunskih storitev, ki vam jih 
ponujajo Lošinj Hotels & Villas. Vsi hoteli in vile se 
nahajajo v čudovitih in dišečih zalivih otoka Lošinja, tik 
ob morju in obkroža jih borov gozd. S svojim videzom, 
vsebinami, skrbno izbrano ponudbo, z gostoljubnim in 
ustrežljivim osebjem, bodo zadovoljili še tako različne 
želje gostov.
Bodite naši gosti. Vaše bivanje bomo v celoti prilagodili 
vašim željam!

5* Hoteli
Hotel Bellevue
Boutique Hotel Alhambra
Villa Hortensia

4* Hoteli
Vitality Hotel Punta & Apartmani Punta 
Wellness Hotel Aurora
Family Hotel Vespera
Villa Diana
Villa Kredo 

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

Jadranka trgovina
Jadranka trgovina d.o.o. je eno največjih trgovskih 
podjetij na Severnem Jadranu, ki oskrbuje hotele, 
kampe in restavracije. 

Naše trgovine se nahajajo v Malem in Velem Lošinju, 
Nerezinah ter ostalih manjših krajih na otoku, pa tudi v 
kampih Grupe Jadranka.

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

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

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

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

Prijetno zabavo in vožnjo z jadrnico vam želi skupina 
Jadranka! 

Na voljo 
imate 19 
trgovin

Za vaš
DOBER
DAN!

Dnevno sveža hrana, sadje, zelenjava, pijača in še veliko 
drugega……
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Ostala ponudba skupine Jadranka

Trajektne 
povezave
na otoka Cres in Lošinj
vozni red je zgolj informativne narave. : 
Preverite točen vozni red in cene: 
www.jadrolinija.hr 
Valbiska - Merag: tel. +385 51 840 202 
Porozina - Brestova: tel. +385 51 840 620

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otok Krk - Otok Cres

Valbiska Merag
Velja od 03. 06. do 30.06.  & od 05.09. do 02. 10.

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

Velja od 01. 07. do 04. 09.

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

Istra - Otok Cres

Brestova Porozina
Velja od 03. 06. do 30.06.  & od 05.09. do 02. 10.

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

Velja od 01. 07. do 04. 09.

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



30 Naročite naš brezplačen in nezavezujoč katalog ”KUGA TOURS Campingreisen (Putovanja za kampiste)"
na: Telefon: +49-(0)9221-84110 • www.kuga-tours.de • info@kuga-tours.de
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Design and stylish interior typical of Fendt

Saphir • Bianco Selection • Bianco Activ • Tendenza • Opal • Diamant • Brillantnt 2017 www.fendt-caravan.com

   

Potovanja za kampiste

Za in

Naročite naš brezplačen in nezavezujoč katalog ”KUGA TOURS Campingreisen (Putovanja za kampiste)"
na: Telefon: +49-(0)9221-84110 • www.kuga-tours.de • info@kuga-tours.de
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www.malibu-carthago.com

DISCOVER THE NEW 
MALIBU MODELS.

EXPERIENCE MORE 
ROOM TO DEVELOP.

AZ_Malibu_Jadranka Camping_210x148.indd   1 08.11.16   11:32

Naročite naš brezplačen in nezavezujoč katalog ”KUGA TOURS Campingreisen (Putovanja za kampiste)"
na: Telefon: +49-(0)9221-84110 • www.kuga-tours.de • info@kuga-tours.de
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Design and stylish interior typical of Fendt

Saphir • Bianco Selection • Bianco Activ • Tendenza • Opal • Diamant • Brillantnt 2017 www.fendt-caravan.com

   

Postojnska jama

Vivarij Proteus 

Predjamski grad

    PARK
       POSTOJNSKA 

JAMA

Fantastičen preplet rovov, galerij in dvoran, osupljiva pestrost 
kraških pojavov ter preprosta dostopnost so glavni razlogi za izredno 
priljubljenost in obiskanost Postojnske jame, ki je v 200 letih gostila 
že 37 milijonov obiskovalcev. Le v Postojnski jami se lahko na vožnjo 
podate s posebnim jamskim vlakom, ki vas popelje pod veličastnimi 
podzemnimi oboki, skozi osupljivo pokrajino, posejano z igrivimi 
skulpturami iz apnenca.

www.postojnska-jama.eu

ČUDOVITO  DOŽIVETJE

Postojnska jama, 
podzemna nebesa Slovenije

LJUBLJANA

RIJEKA

TRIEST
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VENEDIG
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GORIZIA

POSTOJNA

(GPS-koordinate: 45 46 47 N, 14 12 19 E)

CRES

LOŠINJ
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Camping Cres Lošinj
Jadranka camping

MOžnOsT sPLeTne ReZeRvaCije

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

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


