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Lieve
Campingvrienden!
Wij zijn zeer verheugd om jul-
lie het perfecte aanbod van 
de eilanden Cres en Lošinj te 
kunnen voorstellen. 
Met grote investeringen werd geprobeerd 
om de eisen van onze gasten op elkaar af 
te stemmen en hen meer comfort en een 
verbeterd vrijetijdsaanbod te bieden. 

Of je nu rust, natuur, afzondering of een 
eigen stelplaats voor je familie met kin-
deren zoekt,– „Jadranka kampovi“ biedt 
voor elk wat wils. 
Wij zijn zeer verheugd om jou en je fami-
lie op onze eilanden te mogen begroeten.

CAMPING
         Cres & Lošinj
CAMPING
         Cres & Lošinj

TIPOp alle kampeerplaatsen zijn honden toegelaten!Honden toegelaten! We vragen u om de honden op 
de camping aan de leiband te 
houden en niet vrij te laten rondlopen!



3

CAMPING 
SLATINA
Eiland Cres
Op een oppervlakte van 15 ha in 
een wondermooi mediterraans bos 
vinden onze gasten op de terrasvor-
mige stelplaatsen ontspanning. 

Meer details op bladzijde  6 - 7

Naakt baden 
op CAMPING 
BALDARIN 
Eiland Cres
Op een oppervlakte van 20 ha, te mid-
den van een groot natuurparkachtig terrein 
vinden onze kampeerders – vooral onze 
NAAKT BADEN OP liefhebbers de optima-
le plaats voor een welverdiende vakantie.

Meer details op bladzijde 10 - 11

CAMPING 
ČIKAT
Eiland Lošinj
Op een oppervlakte van 30 ha bie-
dt de prachtige Čikat-baai onze kam-
peervrienden de ideale plaats om van 
hun vakantie te genieten en dit slechts 
op 20 minuten wandelafstand van het 
stadcentrum Mali Lošinj.

Meer details op bladzijde  12 - 20

CAMPING BIJAR 
Eiland Cres
Op een oppervlakte van 5,0 ha – 
direct aan het historisch stadje Osor 
– ligt in de schaduw van de 100-ja-
rige pijnboom de camping voor 
kampeerliefhebbers.

Meer details op bladzijde 8 - 9
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Wist je al ...
..., dat de eilandengroepen in de Oud-
heid de gemeenschappelijke naam 
Apsyrtides droegen?

..., dat op de  eilandengroep Cres & 
Lošinj ongeveer 190 vogelsoorten leven?

..., dat in de kustwateren rond  Cres en 
Lošinj ongeveer 150 dolfijnen dartelen?

..., dat op de eilanden bijna 1.500 ver-
schillende plantensoorten voorkomen?

..., dat in de wateren van  Lošinj een van de 
meest waardevolle archeologische vonds-
ten uit de Oudheid ontdekt werd: Het 
bronzen standbeeld van de atleet  Apoksi-
omenes van 400 jaar voor Christus.?

Geografische ligging
De eilanden Cres en Lošinj vormen een 
deel van de eilandengroep in de  Kvar-
ner baai. Cres, het grootste kroatische 
eiland (68 km lang, 13 km breed) is in 

De grote en kleine eilan-
den, baaien en stranden, 
welke met weelderige den-
nebossen bedekt zijn, wor-
den ook de  Apsyrtiden 
genoemd. Het buitenge-
wone milde klimaat, de 
kristalblauwe zee en het 
mediterrane groen zijn de 
ideale sfeer voor ontspan-
ning van lichaam en geest.

Osor door een beweegbare brug met het 
eiland Lošinj verbonden. Als een onge-
woon natuurfenomeen wordt het zuidwa-
termeer Vrana genoemd. Een meer dat 
de eilanden van drinkwater voorziet. De 
eilandengroep Lošinj bevat de eilanden 
Lošinj (74,68 km2), alsook de kleinere ei-
landen Unije, Ilovik, Susak, Srakane en 
nog meer onbewoonde eilanden.

Klimaat
Het noordelijke deel van het eiland Cres 
behoort tot de sub-mediterrane zone , de 
rest van de eilandengroep tot de mediter-
rane zone. Het klimaat is zonovergoten en 
mild , met warme, droge zomers en een 
regenachtige herfst en winter.  De gemid-
delde temperatuur in de zomer bedraagt 
24° C. De zeetemperatuur bedraagt in de 
zomer ongeveer 22° C. De meest voor-
komende winden zijn de bora (noordoos-
tenwind), jugo (zuidwind) en de mistral 
(noordwestenwind).

De eilanden Cres & Lošinj
              Islands of vitality

Tips:  Ontdek de eilandenCres & LošinjOverwintering en therapeutisch toerismemeer details opbladzijde 18 & 19
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Uitstapmogelijkheden
De stadbezienswaardigheden zijn een 
natuur-en cultuurgenot of ontspan je 
bij een boottocht op de nabij gele-
gen eilanden Susak, Ilovik en Unije 
of bezoek de baai Zanja met de blau-
we grot.

De eilanden bieden de mogelijk-
heid tot bergklimmen op de makke-
lijk toegankelijke paden. De hoogste 
toppen zijn Sis met 648 m en Gorice 
met 650 m op Cres en Osoršćica op 
Lošinj met de top Televrin, die 589 m 
hoog is. De berg Osoršćica is voor 
liefhebbers van lange wandelingen 
zeer aantrekkelijk. De romantische 
wandelpaden langs de oevers of in 
het dennebos zijn ideaal voor  lange 
wandelingen.

Na een vermoeiende wandeling  kun 
je in het turkooisblauwe, heldere wa-
ter lekker gaan zwemmen, surfen of 
zeilen. Vele duikcentra op de eilan-
den organiseren uitstappen en duik-
cursussen. Bezoek tijdens uw verblijf 
op de eilanden Cres en Lošinj ook 
het Museum van Apoxymenos en be-
leef met al uw zintuigen het bijzon-
dere verhaal van het  beeld van de 
antieke Griekse atleet, dat hier werd 

opgedoken. Ook de andere mu-
sea in Cres, Osor en Mali Lošinj zijn 
een bezoek meer dan waard. Aan 
de beroemde en rijke geschiedenis 
van Osor zijn talrijke archeologische 
vondsten, alsook een museum van de 
sakrale kunst, een archeolgische ver-
zameling en de doom een herinne-
ring. 

Het milde mediterrane klimaat maakt 
het mogelijk om bijna het ganse jaar 
buiten tennis te spelen. Veel goed on-
derhouden tennisbanen zijn over het 
eiland verspreid. Je kan het eiland 
verkennen met je eigen fiets of je kan 
er ter plaatse een huren.
Je kan je wenden tot de receptie van 
de afzonderlijke campings om daar 
zeker een of andere tip voor een uit-
stap te krijgen.

Heenreis
Met de auto  uit Triest (Italïe): Grens-
overgang Pasjak – Opatija – haven 
Brestova – Met de boot laten overzetten 
tot bij Porozina – Eiland Cres & Lošinj
Met de auto  uit Ljubljana (Slovenië): 
Grensovergang Rupa – Rijeka – Eiland 
Krk (via een brug bereikbaar) – haven 
Valbiska – Met de boot laten overzetten 
tot bij Merag – Eiland Cres & Lošinj of 
Grensovergang Rupa – Rijeka – Opa-
tija - -haven Brestova – Met de boot la-
ten overzetten tot Porozina – Eiland Cres 
& Lošinj.
De vaart met de  veerboot duurt onge-
veer 20 minuten. De tickets kunnen ter 
plaatse gekocht worden, bestellingen 
op voorhand zijn niet mogelijk. De juiste 
route vind je op bladzijde  29.

Meer details op bladzijde: 
www.camps-cres-losinj.com
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2010 - 2018

Free

TIP
Een gratis hondentrainer voor de gasten van de camping

CAMPING 
SLATINA
Insel Cres

CAMPING 
SLATINA
Eiland Cres
Camping Slatina, be-
vindt zich voor onze 
gasten aan de zuidwest-
kust van het eiland Cres, 
en is  omgeven door een 
wondermooi mediterra-
an bos. 

Op een 15 ha grote oppervlakte  
vind je twee grote kiezelstranden 
„Slatina“ en „Tiha“. Daartussen 
vind je een lang uitgestrekt  rot-
sachtig strand met verschillende 
ligplaatsen.In de buurt van het kie-
zelstrand „Slatina“ vind je  roman-
tische, afgelegen stranden voor de 
liefhebbers van naakt baden.   
Het charmante vissersdorp 
Martinšćica ligt op 1 km, tot 
aan de stad  Cres is het  
27 km.

Accommodatie
De ongeveer 500 stelplaatsen zijn terras-
vormig aangelegd en bieden voor een 
deel een prachtige blik op het meer. De 
terrrasvormige stelplaatsen zijn ideaal 
voor middelgrote en kleine campers en 
woonwagens. 

Vooral interessant zijn de geparceliseerde 
kampeerplaatsen (SUPERIOR, PREMIUM, 
COMFORT, STANDARD) die stroom en wa-
ter hebben en sommigen ook riolering. Op 
de camping kunt u ook een stacaravan hu-
ren (details op p. 26-27).
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Maaltijden
Een restaurant, een pizzeria, twee ca-
fés en een supermarkt zijn er om de in-
nerlijke mens te versterken...

Sanitaire voorzieningen
6 verzorgde sanitaire voorzieningen met 
warm water volledig nieuw ingericht 
(kindvriendelijke toiletten en lavabo’s, 
verzorgingsruimte voor baby’s, familie 
badkamers, wasmachines en droogka-
sten), locaties om chemische toiletten 
te reinigen en een verwarmde sanitaire 
voorziening- aangepast voor mensen 
met een handicap en voorzien van een 
wasmachine en droogkast bieden in de 

Tiha-baai een passend kader voor een 
aangenaam campingverblijf.

Sport & ontspanning
Voor onze kleine campingfans zor-
gen zowel de kinderanimatie van eind 
juni tot midden september. Naast mi-
nigolf, tafeltennis, beachvolleybal heb 
je ook een duikschool (Agram, www.
agramsub.hr),  een boot- en  fietsver-
huur en een  aanlegplaats direkt aan 
de kampeerplaats in de Slatina-baai. 
De camping is een ideaal uitgangspunt 
voor uitstapjes in de omgeving.

Openingstijden: 24. Maart tot 10. Oktober

TIPReserveer tijdig uwfavoriete kampeerperceel op:  
www.camp–slatina.commet interactieve kaart met

foto‘s, afmetingen en positiesvan alle percelen.

Camping 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

TOESLAG: Reservatiekost voor een stelplaats ¤ 40,-. Registratiekost per persoon ¤ 1,- (enmalig). De toeristenbelasting bedraagt 
¤ 0,80 (IV, X), ¤ 1,15 (V, VI, VII, VIII, IX) per persoon en per dag. Kinderen tot 11,99 jaar betalen geen toeristenbelasting, van 
12 - 17,99 jaar slechts 50 %. De euro-prijlsijst is slechts informatief en hangt af van de koers. De betaling gebeurt in Kuna en 
Euro of niet cash met EC-kaart (Maestro), American Express, Diners-Club, Eurocard/Mastercard, VISA is mogelijk. * De camping 
is niet verantwoordelijk voor boten die zich op de camping bevinden. De boottrailers en de boten mogen enkel op de daarvoor 
voorziene plaatsen geparkeerd worden.

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

Belangrijk voor de kampeerders:

• Nieuw Superior en Premium parcelen
• Gerenoveerd sanitair punt in de Tiha-baai
• Hondenproject „Camping Cum 
 Cane“: Meer details op onze website.
• Kleine haven met aanlegplaatsen 
 in de Tiha baai
• Ambulance op 1 km 
• Gasverkoop en vulling ter plaatse
• Hulp bij het zoeken naar een vrije
 stelplaats door een begeleidend persoon.

ONLINE BOOKING VIA
www.camps-cres-losinj.com

Individuele prijzen  
per nacht in € 

24.03.-19.05.
15.09.-10.10.

19.05.-23.06.
23.06.-07.07.
25.08.-15.09.

07.07.-25.08.

Overnachting per persoon 5,00 7,70 9,80 9,90
Kinderen tot 2,99 jaar GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Kinderen van 3 - 6,99 jaar 1,50 2,30 2,80 3,00
Jongeren van 7 - 12,99 jaar 3,00 4,60 5,70 6,00
Plaats (niet verkaveld) 5,50 8,70 9,70 11,20
Standard stelplaats (met stroom) 6,00 9,50 10,50 12,00
Comfort stelplaats (met stroom-en water) 7,00 11,50 15,00 16,50
Premium stelplaats (met stroom,water en 
riolering) 8,00 16,50 19,00 21,00

Superior stelplaats (met stroom-en water) 9,00 18,50 22,00 24,00
Hond 5,00 5,00 5,00 5,00
Koelkast 2,00 2,00 3,00 3,00
Boot 8,00 8,00 12,00 12,00
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Free

Accommodatie
Wij hebben kampeerpercelen (SU-
PERIOR, PREMIUM, COMFORT, 
STANDARD) voor u met stroom, 
water en riolering. Op de camping 
kunt u ook een mobile home of een 
caravan huren (details op p. 26-
27). Alle stelplaatsen liggen in een 
wondermooi bos en bieden daar-
om in de zomermaanden voldoen-
de schaduw. 

Vlakbij de camping, richting Osor, 
ligt een schitterende baai, ide-
aal om daar te gaan te zonnen en 
zwemmen. 

500 m van het historisch 
stadje Osor, ligt in de 
schaduw van de 100-ja-
rige pijnboom, de cam-
ping Bijar.

Deze plaats is zeer geliefd bij de 
bezitters van een boot door de 
ideale ligging. Over de gehele 
lengte ligt een rotsachtig strand. 
Tussen de schilderachtige baaien 
vind je ook afzonderlijke kiezel-
stranden.

De artistieke evenementen en de  
bekende „Osor muziekbende“ 
maken het stadje tijdens de zo-
mermaanden tot een belangrijke 
plaats op het eiland.

CAMPING BIJAR 
Insel Cres
CAMPING BIJAR 
Eiland Cres

TIP
De camping Bijar in Osor is vooralgeliefd bij kampeerders metkleine woonwagens en  tenten.
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Maaltijden
Een Fast-Food-Restaurant en een  su-
permarkt vind je ter plaatse.

Sanitaire voorzieningen 
Twee sanitaire voorzieningen met 
warm water (familie badkamer, sani-
taire voorziening voor rolstoelgebrui-
kers, locatie om chemische toiletten te 
reinigen, hondendouche, Service-Sta-
tion, wasmachine ter beschikking).

Sport & ontspanning
Kinderspeeltuin, tafeltennis, volleybal- 
en basketbalplaats en aanlegplaats ter 
plaatse. Bootverhuur, duiken op 3 km 
is mogelijk.
Kinderanimatie in juli en augustus.

Camping Bijar
Osor bb, HR-51554 Nerezine
Tel: +385 (0) 51 237 147, Fax: +385 (0) 51 237 027 
E-Mail: info@camp-bijar.com
www.camps-cres-losinj.com

TIPReserveer tijdig uw favoriete 
kampeerperceel op:www.camp–bijar.com

met interactieve kaart met foto‘s, 
afmetingen en posities van alle percelen.

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

Belangrijk voor de 
kampeerders:

• Gerenoveerd sanitair punt
• Stacaravans
• Ambulance op 4 km 
• Biologische afvalwaterzuivering
• Fietsverhuur
• Hulp bij het zoeken naar een vrije 

kampeerplek

ONLINE BOOKING VIA
www.camps-cres-losinj.com

Deze camping 
is uitgerust 
volgens 
ecologische 
richtlijnen!  

TOESLAG: Reservatiekost voor een stelplaats ¤ 40,-. Registratiekost per persoon ¤ 1,- (enmalig). De toeristenbelasting bedraagt ¤ 0,80 (IV, X), ¤ 
1,15 (V, VI, VII, VIII, IX) per persoon en per dag. Kinderen tot 11,99 jaar betalen geen toeristenbelasting, van 12 - 17,99 jaar slechts 50 %. De euro-
prijlsijst is slechts informatief en hangt af van de koers. De betaling gebeurt in Kuna en Euro of niet cash met EC-kaart (Maestro), American Express, 
Diners-Club, Eurocard/Mastercard, VISA is mogelijk. * De camping is niet verantwoordelijk voor boten die zich op de camping bevinden. De boot-
trailers en de boten mogen enkel op de daarvoor voorziene plaatsen geparkeerd worden.

Openingstijden: 21. April tot 1. Oktober

Individuele prijzen  
per nacht in €

21.04. - 19.05.
15.09. - 01.10.

19.05. - 23.06.
23.06. - 07.07.
25.08. - 15.09.

07.07. - 25.08.

Overnachting per persoon 5,00 7,70 9,80 9,90
Kinderen tot 2,99 jaar GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Kinderen van 3 - 6,99 jaar 1,50 2,30 2,80 3,00
Jongeren van 7 - 12,99 jaar 3,30 4,60 5,70 6,00
Plaats  (niet verkaveld, zonder stroom) 4,00 6,20 7,70 8,20
Plaats  (niet verkaveld, met stroom) 6,00 8,70 9,70 11,20
Standard stelplaats (met stroom) 6,50 11,00 12,00 14,50
Comfort stelplaats (met stroom, water en 
riolering) 7,50 12,00 15,50 17,00

Premium stelplaats (met stroom) 8,00 16,50 19,00 20,50
Superior stelplaats (met stroom en water) 9,00 18,50 22,00 24,00
Hond 3,00 4,00 4,00 4,00
Koelkast 1,60 2,00 3,00 3,00
Boottrailer 2,00 2,00
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Free

Accommodatie
De wasplaats bevindt zich op het einde van 
het voorste gedeelte van de camping. Het ter-
rein waar je naakt kunt baden sluit daarop aan 
en strekt zich uit over het grootste deel van de 
plaats. 
In het naturisten gedeelte vindt u geparceliseer-
de kampeerplaatsen (SUPERIOR, PREMIUM, 
STANDARD) met water- en electriciteitsaan-
sluiting. Als u de ruimte wilt, zoals in uw eigen 
huis, adviseren wij om een mobile home of een 
caravan te huren (details op p. 26-27). Als u 
geen eigen tent heeft, kunt u bij ons luxe glam-
ping tenten huren (details op p. 25).

Een bestemming voor 
natuurliefhebbers is de  
camping Baldarin waar 
je naakt kunt baden.

Op het eiland Cres – 15 km van 
Osor verwijderd – ligt in een dicht 
dennebos direct aan de zee aan 
de zuidspits van de camping, een 
oase van rust met mooie stranden, 
verborgen baaien en kristalhelder 
water. De smalle en bochtige oprit 
wordt vlug vergeten, als je de dich-
te, mediterrane bossen met steenei-
ken en dieren ontdekt. Het is in 
ieder geval mogelijk, dat je reeën, 
herten of egels kunt zien vanop de 
stelplaats. Tussen twee kiezelstran-
den heb je een languitgestrekt, zu-
iver rotsstrand. Wanneer je rust en 
ontspanning zoekt ver van de 
jachtigheid en het la-
waai, dan is Cam-
ping Baldarin de 
juiste vakantie-
bestemming.

TIPNieuw Superior parcelenen luxe glamping tenten (details op p. 25).

FKK CAMPING 
BALDARIN
Insel Cres

FKK CAMPING 
BALDARIN
Eiland Cres
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Openingstijden: 21. April tot 1. Oktober

Maaltijden
Een restaurant, een supermarkt en 
een cafe staan ter beschikking van de 
gasten.

Sanitaire voorzieningen 
In het textielgedeelte van de camping 
bevindt zich een volledig gefaciliteerd 
sanitair blok. Het naturistendeel be-
schikt over twee grote en drie kleine 
sanitaire punten, met voorzieningen 
voor kinderen, een luierverwisselka-
mer, een te huren gezinsbadkamer, 

Naakt baden op Camping 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

een invalidentoilet, cabines voor het 
legen van chemische toiletten en was-
machines en centrifuges.

Sport & ontspanning
2 tennisterreinen, minigolf, beachvol-
leyball, bootverhuur en  een aanleg-
plaats behoren tot het aanbod. Van 
juni tot september zijn een arts en een 
kinesist ter plaatse. Het dichste dorp 
Punta Križa ligt op 3,5 km.
Kinderanimatie in juli en augustus.

TIPReserveer tijdig uw favoriete 
kampeerperceel op:

www.camp–baldarin.com
met interactieve kaart met foto‘s, 
afmetingen en posities van alle percelen.

TOESLAG: Reservatiekost voor een stelplaats ¤ 40,-. Registratiekost per persoon ¤ 1,- (enmalig). De toeristenbelasting bedraagt ¤ 0,80 (IV, X), ¤ 
1,15 (V, VI, VII, VIII, IX) per persoon en per dag. Kinderen tot 11,99 jaar betalen geen toeristenbelasting, van 12 - 17,99 jaar slechts 50 %. De euro-
prijlsijst is slechts informatief en hangt af van de koers. De betaling gebeurt in Kuna en Euro of niet cash met EC-kaart (Maestro), American Express, 
Diners-Club, Eurocard/Mastercard, VISA is mogelijk. * De camping is niet verantwoordelijk voor boten die zich op de camping bevinden. De boot-
trailers en de boten mogen enkel op de daarvoor voorziene plaatsen geparkeerd worden.

Belangrijk voor de 
kampeerders:
• Nieuw luxe glamping tenten
• Nieuw supermarkt
• Kleine haven met aanlegplaatsen 
 voor boten
• Gasverkoop en vulling ter plaatse
• 2x dagelijkse busdienst naar Mali 

Lošinj
• Hulp bij het zoeken naar een vrije stel-

plaats door een begeleidend persoon.
• Niew aangelgte en optimaal gemar-

keerde Wandelwegen in Punta Križa
• Bootexcursies van camping Baldarin 

naar Mali Lošinj, mogelijke excursie
ONLINE BOOKING VIA
www.camps-cres-losinj.com

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

Individuele prijzen  
per nacht in €

21.04. - 19.05.
15.09. - 01.10.

19.05. - 23.06.
23.06. - 07.07.
25.08. - 15.09.

07.07. - 25.08.

Overnachting per persoon 5,00 7,70 9,80 9,90
Kinderen tot 2,99 jaar GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Kinderen van 3 - 6,99 jaar 1,50 2,30 2,80 3,00
Jongeren van 7 - 12,99 jaar 3,30 4,60 5,70 6,00
Plaats  (niet verkaveld, zonder stroom) 4,00 6,20 7,70 8,20
Plaats  (niet verkaveld, met stroom) 6,00 8,70 9,70 11,70
Standard stelplaats (met stroom) 6,50 10,50 12,00 14,50
Premium stelplaats (met stroom-en 
wateraansluiting) 8,00 16,50 19,00 20,50

Superior stelplaats (met stroom-en 
wateraansluiting) 9,00 18,50 22,00 24,00

Hond 4,00 4,00 4,00 4,00
Frigo  (enkel in het hoogseizoen) 2,00 3,00 3,00
Boot* 5,00 6,00 6,00 8,00
Boot mol 8,00 10,00 10,00 12,00
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Free

2011.-2017.

2017
2018 VillageForAll

Accommodatie 
De camping heeft kampeerpercelen 
(SUPERIOR, PREMIUM MARE, PREMI-
UM, COMFORT EN STANDARD) met 
stroom en water. De camping biedt 
overnachting aan in luxe stacaravans 
(details op p. 14 en 15).

Het strand beschikt over veel ligplaats-
en en twee kleinere kiezelbaaien.

CAMPING ČIKAT
Insel Cres
CAMPING ČIKAT
Eiland Lošinj
De camping bevindt 
zich in de mooie groe-
ne Čikat baai, beschut 
door eeuwenoude den-
nen, waarvan hun scha-
duw reikt tot aan het 
strand.

Het stadcentrum Mali Lošinj ligt 2 
km verder en is te voet op slechts 
20 minuten bereikbaar. Op het ter-
rein vind je verhuurwoonwagens en 
verhuurmobilhomes, stelplaasten 
met stroom- en wateraansluiting, 
andere niet verkavelde terreinen 
met en zonder stroom. 
Een ideaal uitgangspunt voor 
uitstappen in de omgeving, heel 
mooi zijn de aangeduide 
wandelwegen.

TIP
NIEUW:Superior parcelenen Luxestacaravans
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Maaltijden 
Voor het lichamelijke welzijn zorgen 3 
restaurants, pool bar, twee strandbuf-
fets, een supermarkt.

Sanitaire voorzieningen 
De camping beschikt over 11 sanitaire 
voorzieningen (sanitaire ruimte voor 
rolstoelgebruikers, babyruimte, fami-
lie badkamers, stranddouches, was-
machines, droogkasten en locaties om 
chemische toiletten te reinigen).

Camping werkt het hele jaar door

TIPReserveer tijdig uw favoriete 
kampeerperceel op:www.camp–cikat.com

met interactieve kaart met foto‘s, 
afmetingen en posities van alle percelen.

Sport & ontspanning
Op de camping is een Aquapark: 
ontspanning en puur plezier gega-
randeerd! (meer op p. 16 en 17). 
Kinderspeeltuin, fietsverhuur, kindera-
nimatie van eind juni tot midden sep-
tember. In de onmiddellijke omgeving: 
Trailerhelling, Surf- en duikschool, 
tennisterrein, voetbal-, basketbal- 
en beachvolleybalterrein, tafeltennis, 
bootverhuur, taxiboot. Boten kunnen 
enkel aan de boeien in de baai beve-
stigd worden. 

Camping 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

TOESLAG: Reservatiekost voor een stelplaats ¤ 40,-. Registratiekost per persoon ¤ 1,- (enmalig). De toeristenbelasting bedraagt ¤ 0,80 (I, II, III, IV, X, XI,XII), 
¤ 1,15 (V, VI, VII, VIII, IX) per persoon en per dag. Kinderen tot 11,99 jaar betalen geen toeristenbelasting, van 12 - 17,99 jaar slechts 50 %. De euro-prijl-
sijst is slechts informatief en hangt af van de koers. De betaling gebeurt in Kuna en Euro of niet cash met EC-kaart (Maestro), American Express, Diners-
Club, Eurocard/Mastercard, VISA is mogelijk. * De camping is niet verantwoordelijk voor boten die zich op de camping bevinden.

Belangrijk voor de kampeerders:
•  NIEUW: Luxe stacaravans
•  NIEUW: Superior parcelen
•  Renovatie van sanitaire voorzieningen 

Nr. 3
•  Hondenproject: „Camping Cum 

Cane“
• Aquapark
• Ambulance op 1 km 
• Hulp bij het zoeken naar een vrije stel-

plaats door een begeleidend persoon.
• Kleine haven met aanlegplaatsen  

voor boten (Boje)
• BESTE CAMPING 2017 aan de  

Kvarner – volgens uitverkiezing Slo-
veense gasten

• Overwintering en therapeutisch toe-
risme
ONLINE BOOKING VIA
www.camps-cres-losinj.com

GPS
Coördinaten: 

44°32‘9‘‘N/
14°26‘59‘‘E

Er zijn geen steigers beschikbaar.

Individuele prijzen  
per nacht in €

21.10.2017. - 
24.03.2018.

24.03.-19.05.
15.09.-20.10.

19.05.-23.06.
23.06.-07.07.
25.08.-15.09.

07.07. - 25.08.

Overnachting per persoon 3,00 8,50 11,20 12,80 12,90

Kinderen tot 2,99 jaar GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Kinderen van 3 - 6,99 jaar GRATIS 2,50 4,30 4,70 4,80

Jongeren van 7 - 12,99 jaar GRATIS 4,30 6,70 7,70 7,90

Plaats  (niet verkaveld, zonder stroom) 5,00 8,00 9,00 9,50

Plaats  (niet verkaveld, met stroom) 6,50 10,50 11,50 13,00

Standard Stelplaats (met stroom) 7,50 12,50 13,50 15,00

Comfort Stelplaats (stroom en water) 8,50 13,50 17,50 19,00

Premium Stelplaats (stroom en water) 10,00 18,00 21,00 22,50

Premium Mareplaats (stroom en water) 12,00 21,00 24,00 26,00

Superior Stelplaats (stroom en water) 7,00 14,00 24,00 26,00 31,00

Hond 1,00 4,00 5,00 5,00 5,00

Frigo (enkel in het hoogseizoen) 3,00 3,00

Boje 10,00 10,00 10,00
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Luxe stacaravans op  

Camping Čikat
Camping Čikat biedt voor 2017 de mogelijkheid een stacaravan direct te reserveren. Gun uzelf en uw gezin 
een luxe vakantie in de nieuwe stacaravans op camping Čikat en vier uw droomvakantie op het Eiland van 
de Vitaliteit! 
De nieuwe, luxe stacaravans van camping Čikat liggen verscholen in een van de mooiste baaien van het 
eiland Lošinj.  Ze bieden het comfort en gebruiksgemak dat u van thuis kent. Het interieur wordt gekenmerkt 
door modern en functioneel design met voornamelijk lichte kleuren en grote glazen oppervlakten. Je kunt 
vrij bewegen in de ruime kamers en op het overdekte terras kun je met het hele gezin relaxen met op de 
achtergrond het geruis van de golven.

Luxe stacaravans Model Freed-Home 

Technische eigenschappen van model Freed-Home:  
•	 Afmetingen 10,0 x 4,0 m 
•	 2 slaapkamers (de ene met 1 tweepersoonsbed, de 

andere met 2 eenpersoonsbedden)
•	 Ruime woonkamer 
•	 Praktische en volledig ingerichte keuken  
•	 Kookgerei en servies 
•	 Badkamer met met wasbak, WC en douche
•	 TV met SAT
•	 Klimaatregulator A/C
•	 Ruim overdekt terras 
•	 Tafel en stoelen op terras voor 6 personen + 2 

ligstoelen
•	 Pal aan zee - op 20 m van de zee

Model Freed-Home

NIEUW: MODELFREED-HOME
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PREIJZEN 2018

Period
Model

C
Model

Freed-Home

24.03. - 19.05. 72 105

19.05. - 23.06. 139 170

23.06. - 07.07. 191 240

07.07. - 25.08. 205 280

25.08. - 01.09. 180 235

01.09. - 08.09. 148 185

08.09. - 15.09. 117 140

15.09. - 22.09. 76 110

22.09. - 20.10. 62 100
PRIJZEN: in € per nacht/object incl. campgeld tot max. 6 personen en een auto Extra kosten: Het 
bedlinnen en de eindschoonmaak Mobilhome: € 50,-; toeristenbelasting, inschrijvingskosten en 
kosten voor de hond zijn ter plaatse te betalen. Extra reiningingskost voor huisdieren: € 5,

24.03. - 19.05.
04.06. - 23.06.

7=6
14=12

Actie:

Model C 
Technische eigenschappen model C: 
•	 Afmetingen 8,6 x 4,0 m
•	 2 slaapkamers (de ene met 1 tweepersoonsbed, de andere 

met 2 eenpersoonsbedden) 
•	 Woonkamer met eettafel en stoelen
•	 Volledig ingerichte keuken
•	 Kookgerei en servies 
•	 Badkamer 
•	 TV met SAT
•	 Klimaatregulator A/C 
•	 Overdekt terras
•	 Tafel en stoelen op terras voor 6 personen + 2 ligstoelen
•	 30-150 m van de zee

Reserveer
direct! Info@camp-cikat.com

Model C

NIEUW:
MODEL C
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Het nieuwe Aquapark Čikat op camping Čikat strekt zich uit over een oppervlakte 
van 6300 m². Dit moderne Aquapark biedt gasten van alle leeftijden het beste amu-
sement, recreatie en ontspanning. Het is volledig ingepakt in een dik dennenbos. 

De zwembaden zijn uitsluitend gevuld met vers zeewater en het complex is in zijn ge-
heel aangepast aan de behoeften van personen met een invaliditeit. Voor een zor-
geloos genot van alle gasten zorgen onze goed getrainde badmeesters. Zij houden 
voortdurend een oogje in het zeil.   

Recreatie, ontspanning en amusement – alles op een plek

Het concept van het zwembadencomplex is uitgedacht als een com-
binatie van zones:

1. Gezondheid – Semi-olympisch zwembad om banen te trekken; 
zwembaden voor de recreatie; fitness in de zaal of open lucht. Dit 
alles voldoet aan de dagelijkse behoeften aan sport en recreatie 
zowel recreatieve als professionele sporters.  

2. Ontspanning – De recreatiezwembaden zijn uitgerust met de 
meest moderne hydromassage faciliteiten zodat u zich volledig 
kunt ontspannen. Een cocktailtje, een lekker ijsje of een milksha-
ke geven welkome verfrissing en extra energie om verder plezier 
te maken.

3. Amusement – Onze aqua-attracties zijn niet alleen voor de kin-
deren bedoeld. Ook volwassenen kunnen hier de nodige doses 
amusement en adrenaline vinden. In een apart deel van het Aqua-
park wordt allerlei amusement voor zowel kinderen als volwasse-
nen georganiseerd. 

Aquapark Čikat
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Amusement voor alle leeftijden
De zwembaden zijn geprojecteerd met verschillende dieptes zodat 
kinderen van alle leeftijden veilig pret kunnen maken. Maar het kan 
nog altijd leuker met onze talrijke aqua-attracties:

• Glijbanen 
• Glijhellingen
• Diverse waterstralen en fonteinen
• Waterkasteel in een vorm van een zeilboot

Ook schildpad Čika en dolfijn Čiki zijn altijd in een topstemming om 
pret te maken met de kleintjes of om met ze op de foto te gaan. Zij 
zijn de mascotte’s van ons Aquapark.  

OPENINGSTIJDEN SEIZOEN 2018 

Periode Open

19.05. - 22.06. 11 - 19 h 

23.06. - 26.08. 10 - 20 h 

27.08. - 23.09. 11 - 19 h 

*Terwille van de veiligheid van onze bezoekers behoudt het management van 
Aquapark zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden het Aquapark 
te sluiten. 

ENTREEPRIJZEN

Voor onze kampeergasten is de toegang tot het Aquapark het hele seizoen 
gratis; voor gasten van buiten gelden de volgende tarieven (dagkaart in 
kuna’s): 

Laagseizoen
 19.05. - 31.05.
16.09. - 23.09.

Hoogseizoen
01.06 - 15. 09

Campinggasten (alle leeftijden) Gratis Gratis

Gasten van buiten  

Kinderen 0-2,99 jaar Gratis Gratis

Kinderen 3-6,99 jaar 40 kn 70 kn

Personen ouder dan 7 jaar 70 kn 100 kn

TIPGratis toegangvoor camping gasten. 

Uitsluitend  zeewater in de 
zwembaden

50% korting op de entree in het Aquapark voor gasten van andere 
campings van Jadranka Kampovi 



18

Therapeutisch toerisme
Aandoeningen aan de luchtwegen vormen de meestvoorkomende kwaal bij de
moderne mens. De oorzaken zijn stress en vervuiling van de lucht
die we inademen. 
Heeft u ademhalingsproblemen, astma of COBP?

Kom naar Lošinj en adem weer met volle teugen!
Doe mee aan ons longrehabilitatie programma.

LONGREHABILITATIE PROGRAMMA
Dit programma is ontwikkeld volgens wetenschappelijke klinische en diagnostische methodes. Die worden 
gecombineerd met natuurlijke medicinale middelen en de geneeskrachtige aerosol van het eiland. Feit is 
dat Lošinj al meer dan honderd jaar een natuurlijk klimatologisch kuuroord is. Het programma is uitge-

werkt met ondersteuning van de Kroatische Pulmonologische Vereni-
ging.

Voor wie is dit programma bedoeld?

Het programma is opgezet voor kinderen en volwassenen met lichte 
ademhalingsproblemen; astmalijders, personen met chronische long-
ziektes, personen die in grote steden met vervuilde lucht leven enz.
Hoe wordt het programma uitgevoerd?

Het programma wordt individueel of in groepen uitgevoerd. De mini-
male duur van de rehabilitatie is 14 dagen (2 weken), maar optimaal 
is 21 dagen (3 weken).
Het programma vindt plaats in Vitality hotel Punta in Veli Lošinj.
Het longrehabilitatie programma wordt aan de behoeften van iedere 
persoon aangepast. Het programma begint en eindigt met een klinisch 
onderzoek door een specialist, die daarbij een inschatting maakt hoe 
de rehabilitatie kan aanslaan. 

Voor meer informatie over het longrehabilitatie programma, bezoek 
webpagina:
www.camps-cres-losinj.com/nl/gezondheid-toerisme-in-kroatie.aspx

Wetenschappelijkbewezen!• Een verblijf van 11 dagen ver-

groot de longcapaciteit (FVC) en 

de uitademing in 1 sec. (PEF)

• Al in 1892 riep de Oostenrijks-

Hongaarse keizer Franz-Josef 

Lošinj uit tot klimatologischkuuroord
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Overwintering
Na deze zomer staat de winter weer voor de deur. 

Wilt u dit scenario ontvluchten?  
Er wacht u een mediterrane oase op het eiland Lošinj, een 
paradijsje op aarde voor geest en lichaam. Camping Čikat is 
begonnen het hele jaar door te werken.

Lošinj ligt ver van het vaste land en biedt een adembene-
mend uitzicht op de open zee. Warm zeewater stroomt langs 
haar kusten, waar een weldadig klimaat heerst. Dankzij de 
milde temperaturen in de wintermaanden en de rest van het 
jaar kunt u genieten van de gunsten van dit eiland. Maar dan 
zonder de stress en de drukte van het hoogseizoen.

Het perfecte toevluchtsoord camping Čikat ligt verscholen 
in een beboste baai. Alles ruikt er naar hars, mediterrane 
kruiden en zeezout. Er loopt een wirwar van wandelpaadjes 
langs de zee. 

Het klimaat op Lošinj revitaliseert niet alleen je geest, 
maar doet ook wonderen voor je lichaam.

Geniet met volle 
teugen van 

Lošinj…
TIPWintercamping 13,- EUR 

per dag (aanbod voor 2 
volwassenen, Superior 

perceel mit electriciteit en 

wateraansluitingen en kabel 
TV-aansluitingen)Stacaravansvanaf 62,-EUR

Maand Temperatuur  (C°)
Oktober 17,4

November 15,1
December 10,2

Januari 9,7
Februari 8,8
Maart 10,9

Gemiddelde temperatuur op de eilanden Cres & Losinj: 

Camping Čikat organiseert voor haar gasten 
een Oud en Nieuw feest met diner en muziek. 
Reserveer nu en vier de jaarwisseling bij ons.
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Family fun park PEPÉ
Camping Čikat - kindervriendelijke Camping
Family fun park Pepé is een pretpark 
voor kinderen van 200 m2 op de 
camping. Het beslaat 500 m2 (200 
m2 overdekt en 300 m2 in de open 
lucht - een go cart baan). 

Family fun park PEPÉ  kent drie 
thematische speelruimten:

• Baby area - bedoeld voor 
de kleinsten (1 - 4 jaar) en 
volledig ingericht met het Franse, 
internationaal bekende, programma 
WESCO 

• Fun box - een speelruimte van 
ca. 4O m2 met kruiptunnels, 
klimrekken, zwembaden met 
ballen, glijbanen, schommels en 
wippen….) - fabrikant H.P.S. uit 
Oostenrijk

• Sport arena - ruimte voor 
kinderen tussen 4 - 12 jaar, sport 
arena met inrichting voor voetbal, 
basketbal, badminton, volleybal, 
hockey… - fabrikant H.P.S. uit 
Oostenrijk

CAMPING ČIKAT GEEFT IEDER 
KIND EEN CADEAU – GRATIS 
SPELEN IN DE SPEELZAAL!!!

TIP:
Organisatie vankinderverjaardagen
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Technische
uitrusting

Campings Slatina, Bijar, Baldarin, Čikat
Technische
uitrusting
Campings

SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT

GPS Coördinaten 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

Opperlakte 
van de camping (ha) 15 5 20 30

Kapazität des Campingplatzes 1614 750 1350 3120

Aantal
verkavelde stelplaatsen

297 77 156 519

− met stroom, water en afvalwater 60 23 (−) (−)

− enkel met stroom en water 216 15 136 428

– enkel met stroom 21 39 20 91

Aantal stroomaansluitingen 
(NORMAL) Eurostecker

324 192 160 720

Aantal stroomaansluitingen 
(CCE) 3 blauwe stekker

213 108 264 250

Reserveringsmogelijkheden (+) (+) (+) (+)

Seizoensarrangementen (+) (+) (+) (+)

Overwintering (+) (+) (+) (+)

Woonwagenverhuur (−) 14 Stk. 18 Stk. 13 Stk.

Glampingtentenverhuur (−) (−) (+) (+)

Bungalowverhuur (−) (−) (−) (−)

Mobilhomeverhuur 61 Stk. 12 Stk. 10 Stk. 133 Stk.

Honden toegelaten (+) (+) (+) (+)

Hondedouches (+) (+) (+) (+)

Opslag voor chemische toiletten 1 Stk. 1 Stk. 4 Stk. 3 Stk.

Met bos bedekt gebied Overwegend Overwegend Overwegend Overwegend

Strand (Kiezelstrand, Steenstrand)
Kiezelstrand; 
Steenstrand

Kiezelstrand; 
Steenstrand

Kiezelstrand; 
Steenstrand

Kiezelstrand; 
Steenstrand

Douches aan het strand 10 Stk.  2 Stk. 4 Stk. 5 Stk.

Ambulance 1 km 4 km (+) 1 km

Restaurant (+) (+) (+) (+)

Winkel (+) (+) (+) (+)

Gasverkoop en vulling (+) 15 km (+) (+)

Kinderspeeltuin (+) (+) (+) (+)

Trailerhelling (+) (+) (+) 1km

Aanlegplaats / Kleine haven (+) (+) (+) 1km

Kraan voor boten 1 km 300 m 15 km 1 km

Afstand tot het centrum 1 km 0,5 km 3,5 km 2 km

Kinderpretpark (−) (−) (−) (+)

SANITÄRE ANLAGE SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT
Lavabo met warm en 
koud water 122 36 62 124

Lavabo met koud water 16 (−) (−) 12

Afzonderlijke wascabine met warm en 
koud water 12 6 6 13

Douchen met warm en koud water 70 28 57 91

Familiebad 6 2 1 3

Sanitaire voorzieningen voor kinderen 10 4 4 4

Verzorgingsruimte voor baby’s 5 1 1 4

Bad voor mindervaliden (douche, WC 
en lavabo) 2 1 1 6

Piscine 16 6 9 32

Spoelbak met warm en koud water 30 17 20 72

Spoelbak met koud water 10 (−) 3 (−)

Wassen met warm en koud water 23 2 15 28

Wassen met koud water (−) (−) (−) (−)

Wasmachine 3 2 3 5

Droogkast 3 0 2 3

Cabine voor het ledigen van chemische 
WCs (Trokadero) 5 1 2 6

SPORT SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT
Openlucht zwembad (−) (−) (−) (+)

Overdekt  zwembad (−) (−) (−) 1 km

Tennis (−) (−) (+) 1 km

Tafeltennis (+) (+) (+) (+)

Minigolf (+) (−) (+) 1 km

Fietsverhuur (+) (+) (+) (+)

Duiken (+) 3 km (−) 1 km

Beachvolleybal (+) (+) (+) (+)

Waterskiën (−) (−) (−) 2 km

Windsurfen (−) (−) (−) 1 km

Bootverhuur 1 km (+) (+) 1 km

Animatie voor volwassenen (+) (+) (+) (+)

Animatie voor kinderen (+) (+) (+) (+)

Aquapark (−) (−) (−) (+)

CURSUSSEN / SCHOLEN SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT
Duiken (+) 3 km (−) 1 km

Windsurfen (−) (−) (−) 1 km

Hondentrainer (+) (−) (−) (−)
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Verklaring van de tekens 

 Superior Stelplaats          

 Premium Mare- stelplaats      

 Premium- stelplaats       

 Comfort Stelplaats    

 Standard Stelplaats    

 Stelplaats niet verkaveld  

 Stelplaats niet verkaveld

 Mobilhomes    

     

 Glamping                    

 Woonwagen                         

 Perceel voor gehandicapten

 Toegang tot de zee voor
      gehandicapten

Uitrusting:

 Gereserveerd

 Stroomaansluiting

 Wateraansluiting

 Afvalwateraansluiting

 Warm/koud water

 Afvalsortering

 Airconditioning

 Informatie

 Ambulance

 Shop

 Restaurant

 Buffet

 Wisselkantoor

 Bancomat

 Huur mobilhomes

 Huur woonwagens

 Miet-Glampingtelten

 Service-Station

 Gasstation

 Entsorgung für chemische Toiletten

 Frigo
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  Ijsautomaat

 Sanitaire voorzieningen

 

 Familie bakamers

 WC voor mindervaliden

 Verzorgingsruimte

 Stranddouche

 Wasmachine

 Droogkast

 Strijkatelier

 Handmatig wassen roebel

 Handmatig wassen borden

 Parking voor auto’s

 Parking voor woonwagens

 Parkeerplaats voor trailer

 Bindingen te huur

 Verboden verankering

 Trailerhelling

 Hondedouches

 Wandelweg voor honden

 Strandabschnitte für Hunde

 Een polygoon voor honden

 Animatie

 Verhuur van fietsen

 Duiken

 Tafeltennis

 Beachvolleybalterrein

 Tennisterrein

 Basketbal

 Speelruimte

 Massage

 Sat TV

 Boot huren

 Excursies

 Bakkerij

 Obst & Gemüse

 Groenten en fruit stand

 Ijs

 Doos eerste hulp

 Ligstoelen en parasols te huur

 Meteorologisch station

 Ecologische Zone

 Internet point

 Aquapark

Sanitaire voorzieningen voor kinderen
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Standaard 
sanitaire blokken 
JADRANKA CAMPING
Na een vijfjarige cyclus in de investering in de sanitaire blokken van 

de campings Slatina, Baldarin en Čikat presenteren wij u met trots 

onze modern ingerichte sanitaire blokken.  

De sanitaire blokken zijn uitgerust volgens de hoogste normen van het 

Duitse ADAC en het Kroatische ministerie van Toerisme en beschikken 

naast de standaardvoorzieningen ook over: 

• Kindersanitaria (douches, wc) 

• Verschooninrichting voor baby's 

• Gezinsbadkamers 

• Strijkinrichting 

• Wasmachines en centrifuges 

• Invaliden sanitaria

Alle sanitaria worden perfect schoongehouden door onze 

medewerkers, die kwalitatief pogen te voldoen aan de hoge criteria 

van de directie van de onderneming en de beoordelingscriteria van 

onze gasten. 
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GLAMPING PREMIUM

TENT  5 pax

GLAMPING TENT

 4 pax

GLAMPING TENT

 5 pax

BELL TENT
 4 pax

Voor alle natuurliefhebbers die toch maar liever geen 
afstand doen van het luxe moderne leven hebben wij op 
camping Baldarin glamping tenten in de aanbieding. De 
speciale glamping zone is een oase van rust, ideaal voor 
een ongestoorde vakantie waar je het leven van alledag 
snel vergeet en je kunt opgaan in het ontdekken van 
weggestopte baaien en inhammen bij de kristalheldere 
zee in het zuiden van het eiland Cres.
De nieuwe glamping tenten voldoen met hun eenvoudige, 
maar comfortabele design aan alle eisen van de moderne 
toerist. Ze biedencapaciteit in de  luxe categorie in 
harmonie met de omgevende natuur. De tenten 
beschikken over stroomaansluiting. Vlakbij zijn er sanitaire 
punten, een gezelschapsruimte en een wasruimte.

Glamping
tenten Baldarin
(naturisten gedeelte)

Reserveer

direct!

Info@camp-

baldarin.com

NIEUW

Prijzen: in € per nacht/object incl. campgeld 
Extra kosten: Het bedlinnen en eindschoonmaak €35,-; toeristenbelasting, inschrijvingskosten en kosten voor de hond zijn ter plaatse te 
betalen. Extra reiningingskost voor huisdieren: € 5,-.

PRIJZEN 2018 GLAMPING 
PREMIUM TENT

GLAMPING 
TENT

BELL TENT

21.04. - 19.05. 38 33 25

19.05. - 23.06. 103 90 70

23.06. - 07.07. 131 120 90

07.07. - 25.08. 143 130 110

25.08. - 01.09. 131 120 100

01.09. - 08.09. 103 90 70

08.09. - 15.09. 76 66 56

15.09. - 29.09. 46 40 30
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A D I

24.03. - 19.05. 57 72 72
19.05. - 23.06. 124 139 139
23.06. - 07.07. 175 191 191
07.07. - 25.08. 190 205 205
25.08. - 01.09. 165 180 180
01.09. - 08.09. 133 148 148
08.09. - 15.09. 102 117 117
15.09. - 22.09. 61 76 76
22.09. - 20.10. 46 62 62

24.03.-19.05. 
04.06.-23.06. 

7=6
14=12

21.04.-19.05.   
04.06.-23.06.   

7=6
14=1221.04. - 19.05. 26

19.05. - 23.06. 81
23.06. - 25.08. 129
25.08. - 01.09. 88
01.09. - 08.09. 62
08.09. - 15.09. 55
15.09. - 30.09. 30

G L M

24.03. - 19.05. 41 62 87

19.05. - 23.06. 113 144 184

23.06. - 07.07. 155 185 235

07.07. - 25.08. 167 198 248

25.08. - 01.09. 144 175 225

01.09. - 08.09. 113 144 184

08.09. - 15.09. 82 113 148

15.09. - 22.09. 52 72 102

22.09. - 06.10. 41 62 87

Camping Čikat Camping Slatina

Actie:

Actie:

PRIJZEN: in € per nacht/object incl. campgeld tot max. 6 personen  en 
een auto
Extra kosten: Het bedlinnen en de eindschoonmaak Mobilhome: € 50,-; 
toeristenbelasting, inschrijvingskosten en kosten voor de hond zijn ter plaatse 
te betalen. Extra reiningingskost voor huisdieren: € 5,-. 

PRIJZEN: in € per nacht/object incl. campgeld tot max. 5 personen (caravan) 
/ 6 personen (stacaravan) en en auto.
Extra kosten: Het bedlinnen en de eindschoonmaak Mobilhome/Woonwa-
gen: € 50,-; toeristenbelasting, inschrijvingskosten en kosten voor de hond 
zijn ter plaatse te betalen. Extra reiningingskost voor huisdieren: € 5,-.

Mobilhome A Mobilhome G

Mobilhome L

Mobilhome M

Mobilhome D

Mobilhome I

Woonwagen 2

Verhuur van stacaravans en 
caravans
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A B I

21.04.-19.05. 36 36 46

19.05.-23.06. 83 83 104

23.06.-07.07. 131 131 147

07.07.-01.09. 148 148 169

01.09.-08.09. 127 127 147

08.09.-15.09. 103 103 124

15.09.-29.09. 39 39 49

2 1

21.04. - 19.05. 20 25

19.05. - 23.06. 68 73

23.06. - 07.07. 102 112

07.07. - 25.08. 117 128

25.08. - 01.09. 102 112

01.09. - 08.09. 79 90

08.09. - 15.09. 71 81

15.09. - 22.09. 25 30

21.04.-19.05.  
04.06.-23.06.  

7=6
14=12

21.04.-19.05.  
04.06.-23.06.  

7=6
14=12

-10%

TEXTIL  

21.04. - 19.05. 28

19.05. - 23.06. 93

23.06. - 07.07. 111

07.07. - 25.08. 123

25.08. - 01.09. 111

01.09. - 08.09. 93

08.09. - 15.09. 56

15.09. - 22.09. 56

FKK A

21.04. - 19.05. 38

19.05. - 23.06. 103

23.06. - 07.07. 131

07.07. - 25.08. 143

25.08. - 01.09. 131

01.09. - 08.09. 103

08.09. - 15.09. 76

15.09. - 29.09. 46

FKK

21.04. - 19.05. 28

19.05. - 23.06. 93

23.06. - 07.07. 111

07.07. - 25.08. 123

25.08. - 01.09. 111

01.09. - 08.09. 93

08.09. - 15.09. 56

15.09. - 22.09. -

ONLINE BOOKING
www.camps-cres-losinj.com

Camping Baldarin Naakt baden op & textiel

Actie:

Actie:

Actie:

Camping Bijar

PRIJZEN: in € per nacht/object incl. campgeld tot 
max. 5 personen (caravan) / 6 personen (stacaravan) 
en en auto.
Extra kosten: Het bedlinnen en de eindschoonmaak 
Mobilhome/Woonwagen: € 50,-; toeristenbelasting, 
inschrijvingskosten en kosten voor de hond zijn 
ter plaatse te betalen. Extra reiningingskost voor 
huisdieren: € 5,-.

PRIJZEN: in € per nacht/object incl. campgeld tot max. 5 personen 
(caravan) / 6 personen (stacaravan) en en auto.
Extra kosten: Het bedlinnen en de eindschoonmaak Mobilhome/
Woonwagen: € 50,-; toeristenbelasting, inschrijvingskosten en kosten voor 
de hond zijn ter plaatse te betalen. Extra reiningingskost voor huisdieren: 
€ 5,-.

Mobilhome A

Mobilhome B

Woonwagen 2

Mobilhome A

Mobilhome I

Woonwagen 2

Woonwagen 1

30.06.-01.09.
vor 2 Pers. (FKK)
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Andere aanbiedingen van de Jadranka Groep
Jadranka Hotels 
WELLNESS & SPA – GEZINSTOERISME – 
ACTIEVE VAKANTIES – THERAPEUTISCH 
TOERISME – CONGRES TOERISME – CUISINE
Laat je jezelf gaan in de unieke mix van ongerepte 
natuur, gezonde vakantie en de eersteklas 
dienstverlening geboden door Lošinj Hotels & Villas. 
Alle hotels en villa‘s liggen in de prachtige, geurende 
baaien van het eiland Lošinj, pal aan zee, omringd door 
dichte dennenbosen. Het uiterlijk, de voorzieningen, 
de zorgvuldig gekozen toeristische mogelijkheden, de 
behulpzaamheid en gastvrijheid zullen ook de meest 
veeleisende gasten tevreden stellen.
Wees welkom. Wij zullen uw verblijf helemaal helpen 
inrichten volgens uw wensen!

5* Hotels
Hotel Bellevue
Boutique Hotel Alhambra
Villa Hortensia

4* Hotels
Vitality Hotel Punta & Apartmants Punta 
Wellness Hotel Aurora
Family Hotel Vespera
Villa Diana
Villa Kredo 

Bezoek voor meer informatie  www.losinj-hotels.com

De onderneming Jadranka
Jadranka trgovina d.o.o. is een van de grootste 
ondernemingen in de hotel, camping- en 
restaurantsector aan de noordelijke Adria. 

U vindt onze winkels in Mali Lošinj, Veliki Lošinj, Nerezine 
en kleinere plaatsen op het eiland, maar ook in de 
campings van de Jadranka Groep.

De winkels op onze campings worden dagelijks 
voorzien van verse groente en fruit, brood en broodjes, 
melkproducten en gebak, Wij bieden een breed 
assortiment aan kampeervoorzieningen, zwem- en 
strandspullen en souvenirs. Ons gastvrije personeel 
verheugt zich op uw komst.

Een aangenaam verblijf op ons eiland wenst u de firma 
Jadranka trgovina d.o.o.! 

Ledere dag vers voedsel, groente, fruit, drank en nog veel 
meer...

Jadranka Yachting! 
Bij de onderneming Jadranka yachting kunt u terecht 
voor dagtrips en charters. Wij beschikken over 18 
zeilboten. 

Bezoek voor meer informatie: 
www.jadranka-yachting.com. 

Een aangenaam verblijf en een fijne vaart wenst de 
Jadranka groep! 
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Boot-
verbindingen
Op de eilanden Cres & Lošinj

De vaarplannen zijn louter informatief.
Veerboot tijdschema en prijzen: 
www.jadrolinija.hr 
Valtotka - Merag: Tel. +385 51 840 202 
Porozina - Brestova: Tel. +385 51 840 620

Plaatsen van A-Z
Cres
is de grootste plaats op het gelijkna-
mige eiland en is de tweede grootste 
stad van het archipel. Je ziet de venezi-
aanse invloeden als je door de smalle 
straten en steegjes wandelt. De talrijke 
kerken,  paleizen, stadtorens en gevan-
genissen wijzen op de oude geschiede-
nis van de stad.

Lubenice
Het historische dorp Lubenice bevindt 
zich op 378 m boven de zeespiegel 
op een bergkam. De unieke ligging, 
de steile helling naar de zee en de 
wondermooie architectuur van de hui-
zen oefenen een eigen fascinatie uit. 
Een cultureel hoogtepunt zijn de con-
certen in de zomermaanden.

Valun
is bekend door de televisieserie „In de 
zon“. De kleine haven en de rijhuizen 
met talrijke lokalen nodigen uit om 
hier te vertoeven.

Martinšćica
Is slechts 1 km van de camping Sla-
tina verwijderd. Vanuit de Tiha-baai 
heb je een gemakkelijk voetpad dat je 
onmiddellijk naar de lievelingshaven 
van die plaats brengt. In deze plaats 
vind je enkele mooie restaurants, ca-
fés, een supermarkt, een post alsook 
een toeristisch bureau.

Osor
is een stad uit de oudheid, die zich 
op het moment van de kustscheep-
vaart door zijn beschermde haven en 
zijn vele kleine baaien ontwikkelde tot 
een belangrijke zeevaartstad. Boven-
dien was Osor de bischopszetel en zo 
ziet men vandaag nog overal sporen 
uit het verleden. Artistieke evenemen-
ten en de bekende „muziekbende van 
Osor“ veranderen het stadje in de zo-
mer tot een van de meest levendige 
plaatsen op het eiland. Via een draai-
brug bereik je het eiland Lošinj.

Punta Križa
Omdat deze kleine plaats op een 
heuvel ligt, kan je de zee van alle 
kanten z ien.Punta Kr iža is  een 
knoopunt van dorpswegen, dat 
naar de verschillende herderswijken 
leidt.  Omdat de plaats ver van 
de  hoo fd s t r aa t  l i g t  en  enke l 
via zeer smalle straten vol met 
bochten bereikbaar is, staat rust en 
ontspanning hier op de eerste plaats. 
Het bos met de steeneiken en de vele 
wilde dieren laat je toe om de natuur 
van dichtbij te beleven.

Mali Lošinj
Stelt de grootste stad van de  Kvarner 
baai voor. Het begin van Mali Lošinjs 
gaat terug tot in de twaalfde eeuw en 
zo ontstond geleidelijk een havenstad. 
Op het einde van de 19de eeuw werd 
de  genezende werking van het eiland-
klimaat ontdekt en het eiland veran-
derde in een mondain Oost-Hongaars 
winterkuuroord. Ingebed in een be-
schermde baai,  omgeven door witte 
huizen met rode daken, een kerk en 
de typische klokketoren – zo moet je 
je Mali Lošinj voorstellen. In het mo-
derne Mali Lošinj vind je een zieken-
huis, een apotheek, politie, de post, 
scheepswerf, banken, talrijke winkels 
en aantrekkelijke cafés langs de ha-
venbaai. De nieuw aangelegde plaats 
voor de haven trekt aan om daar te 
vertoeven.

Veli Lošinj
Bevindt zich 4 km zuidoostelijk van 
Mali Lošinj. Onmiddellijk aan de uit-
monding van de haven staat de im-
posante parochiekerk in barok met 
haar klokketoren. Hoge voorkanten 
van huizen aan de haven en de rijk 
versierde villa’s met weelderige tuinen 
zijn speciale kenmerken van deze stad. 
Talrijke exotische en ongewone plan-
ten brachten de zeevaarders mee van 
hun verre reizen naar hun vaderland.

Plaatsen van A-Z
Eiland Krk – Eiland Cres

Valbiska Merag
geldig 02. 06. tot 29. 06. & geldig 04. 09. tot 01. 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

geldig 30. 06. tot 03. 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

Istrien – Eiland Cres

Brestova Porozina
geldig 02. 06. tot 29. 06. & geldig 04. 09. tot 01. 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

geldig 30. 06. tot 03. 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
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Rear newly shaped – in automotive design

Saphir • Bianco Selection • Bianco Activ • Tendenza • Opal • Diamant • Brillant

www.fendt-caravan.com 
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Reisaanbod voor kampeerders 

Voor en 

Bestel onze gratis folder:  ”KUGA TOURS Campingreisen 2018  
Telefon: +49-(0)9221-84110 • www.kuga-tours.de • post@kuga-tours.de
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Rear newly shaped – in automotive design

Saphir • Bianco Selection • Bianco Activ • Tendenza • Opal • Diamant • Brillant
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Bestel onze gratis folder:  ”KUGA TOURS Campingreisen 2018  
Telefon: +49-(0)9221-84110 • www.kuga-tours.de • post@kuga-tours.de

Grotten van Postojna

Vivarium Proteus

Kasteel van Predjama

     PARK
   POSTOJNSKA 

            JAMA

De immense populariteit van de grotten van Postojna is voornamelijk te danken 
aan een fantastisch stelsel van tunnels, passages, galerijen en zalen, de enorme 
veelzijdigheid van het Karstgebied en de toegankelijkheid van de grotten, die 
in de afgelopen 200 jaar al door 38 miljoen bezoekers van over de hele wereld 
bewonderd zijn. Alleen hier kunt u op een speciale trein stappen die u onder de 
spectaculaire ondergrondse gewelven, gedecoreerd met stalactieten die als 
kroonluchters boven uw hoofd hangen, voert naar een schitterende onderaardse 
wereld vol met speelse beeldhouwwerken van kalksteen.

www.postojnska-jama.eu

EEN gEwEldig AvONTuuR!

de grotten van Postojna, een 
ondergronds paradijs in Slovenië

LJUBLJANA

RIJEKA

TRIEST

PULA

VENEDIG

GRAZ

HR

H

A

I

SLO
GORIZIA

POSTOJNA

(gPS-coördinaten: 45 46 47 N, 14 12 19 E)

CRES

lOŠiNJ

Van alle
marktleiders
bieden wij de
grootste keus!
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Camping Cres Lošinj
Jadranka camping

ONLINE BOOKING MOGELIJK VIA

www.camps-cres-losinj.com
DE BESTE KAMPEERERVARING IN KROATIE

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


