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Drodzy przyjaciele 
kempingowania!
Bardzo nam miło, że również 
w tym roku możemy przed-
stawić Państwu naszą wyjąt-
kową ofertę na wyspach Cres 
i Lošinj. 
Z pomocą dużych inwestycji staramy się 
sprostać potrzebom naszych gości, po to 
aby zapewnić większy komfort i bogatszą 
ofertę spędzania czasu wolnego.

Nie zależnie od tego czy chcą Państwo 
cieszyć się spokojem, odosobnieniem, 
przyrodą bądź  poszukują odpowiedniej 
działki dla Państwa rodziny, firma „Jadranka 
kampovi“ posiada oferty odpowiadające 
każdemu gustowi. Niezmiernie nam miło 
powitać Państwa i Państwa rodzinę na wy-
spach Cres i Lošinj.

KEMPINGOWANIE
         Cres & Lošinj

UWAGA:Pobyt psów jest dozwolony
na wszystkich kempingach!Prosimy o trzymanie psów na smyczy

oraz nie puszczanie ich aby się
swobodnie poruszały na tereniekempingu!
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KEMPING 
SLATINA
Na wyspie Cres
Na obszarze opowierzchni  15 he, w 
przepięknym lesie śródziemnomor-
skim, nasi goście mogą odpoczywać 
na działkach, położonych na terenie 
tarasowym. Więcej szczegółów.

na stronach 6 – 7

KEMPING DLA 
NATURYSTÓW 
BALDARIN
Na wyspie Cres
Na terenie o powierzchni  20 ha w cen-
tralnej części dużego obszaru przy-
pominającego park przyrody, goście 
kempingu mogą – a zwłaszcza ci, którzy 
preferują plaże dla naturystów – znaleźć 
idealne miejsce na swój jakże zasłużony 
wypoczynek. Więcej szczegółów.

na stronach 10-11

KEMPING 
ČIKAT
Na wyspie Lošinj
Malownicza zatoka Čikat na obszarze 
o powierzchni 30 ha oferuje naszym 
gościom idealne miejsce na wakacje, 
a wszystko to w odległości jedynie 
20 minut piechotą od centrum mia-
sta Mały Lošinj. Więcej szczegółów.

na stronach 12-20

KEMPING BIJAR 
Na wyspie Cres
Naterenie o powierzchni  5,0 ha –tuż 
w pobliżu zabytkowego miasteczka 
Osor –znajduje się kemping dla miło-
śników kempingowania, a wszystko 
to w cieniu 100-letniej sosny. Więcej 
szczegółów.

na stronach 8-9
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Czy już wiecie…
… że wspólna starożytna nazwa tej gru-
py wysp brzmi Apsyrtides?

… że na archipelagu wysp Cres & Lo-
šinj żyje około 190 różnorodnych gatun-
ków ptaków?

… że na obszarze przybrzeżnym wokół 
wysp Cres i Lošinj zamieszkuje około 150 
delfinów?

… że na wyspach rośnie prawie 1.500 
różnych gatunków roślin?

… że w morskich wodach Lošinja odkry-
to jedno z najcenniejszych antycznych 
znalezisk archeologicznych: wykonany 
z brązu posąg atlety Apoksjomenosa, 
pochodzący z IV wieku przed naszą erą?

Położenie 
geograficzne
Wyspy Cres i Lošinj są częściąarchipe-
lagu, leżącego w zatoce Kvarner. Cres, 
największa chorwacka wyspa (o długo-
ści 68 km i szerokości 13 km),w miejsco-

Duże i małe wyspy, zato-
ki i plaże pokryte gęstymi 
lasami sosnowymi, noszą-
ce również nazwę Apsyr-
tides. Wyjątkowo łagodny 
klimat, lazurowe morze o 
krystalicznie czystej wo-
dzie i śródziemnomorska 
roślinność, stanowią ideal-
ne otoczenie naodpocznek 
dla ciała i duszy.

wości Osor, jest połączona ruchomym 
mostem z wyspą Lošinj. Warto też wspo-
mnieć interesującą ciekawostkę, którą 
jest naturalne powstanie słodkowodne-
go jeziora Vrana, które stanowi źródło 
wody pitnej na wyspie. Grupa wysp Lo-
šinj obejmuje wyspę Lošinj (74,68 km2) 
jak również mniejsze wyspy Unije, Ilo-
vik, Susak, Srakane oraz pozostałe nie-
zamieszkałe wyspy.

Klimat
W północnej części wyspy Cres panuje 
klimat sub- śródziemnomorski, a reszta 
archipelagu posiada klimat śródziemno-
morski. Klimat jest łagodny, z dużą ilością 
słońca, z ciepłym i suchym latem oraz 
deszczowym okresemjesienno -  zimo-
wym. Średnia temperatura powietrza 
latem wynosi 24° C, a temperatura mo-
rza –również latem - wynosi 22° C. Bura 
(wiatr z północnego wschodu), Jugo 
(wiatr z południa) i Maestral (wiatr z pół-
nocnego zachodu) to wiatry, które wy-
stępują tu najczęściej.

Wyspy Cres & Lošinj
              Wyspy witalności

Polecamy:Odkryj czary wyspCres & Lošinj
Turystyka zimowai zdrowotna,więcej informacjina stronie 18 i 19
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Wycieczki
Podczas Zwiedzania miasta możesz 
podziwiać zabytki kultury oraz piękno 
przyrody, możesz również zrelaksować 
się w trakcie rejsu statkiemna sąsiednie 
wyspy Susak, Ilovik i Unije, a odwiedzić 
można także zatokę Zanja z Błękitną ja-
skinią.

Możesz też wybrać się na wędrówkę po 
łatwo dostępnych szlakach górskich. 
Najwyższe szczyty to Sis (648 m) i Gori-
ce (650 m) na wyspie Cres i Osoršćica na 
wyspie Lošinj ze szczytem Televrin (589 
m). Osoršćica jest atrakcyjna dla miłośni-
ków wspinaczek górskich na dłuższych 
relacjach. Romantyczne spacery wzdłuż 
wybrzeża bądź w lesie sosnowym sta-
nowią idealne miejsce na długie spacery.

Po wyczerpującej wspinaczce górskiej 
ciesz się pływaniem, surfingowaniem 
lub żeglowaniem w turkusowo-błękit-
nym i czystym morzu. Liczne centra 
nurkowena wyspie organizują wycieczki 
oraz kursy nurkowania. Wykorzystaj swój 
pobyt na kempingu na wyspach Cres i 
Lošinj, odwiedzając Muzeum Apoksjo-

menosa, w którymbędziesz miał niepo-
wtarzalną okazję by wszystkimi swoimi 
zmysłami odkryć historię i opowieść 
o Apoksjomenosie. Odwiedź również 
pozostałe muzea na Cresie, Osorzeczy 
Małym Lošinju. O bogatej i znanej prze-
szłości miasteczka Osor przypomną Ci 
liczne znaleziska archeologiczne, mu-
zeumsztuki sakralnej, kolekcja arche-
ologiczna oraz katedra. Ze względu na 
panujący tu łagodny, śródziemnomorski 
klimat, niemalże przez cały rok możliwa 
jest gra w tenisa na świeżym powietrzu. 
Liczne, zadbane korty tenisowe znaj-
dują się na terenie całej wyspy. Wyspę 
zwiedzić można również na rowerach, 
których wypożyczenie możliwe jest na 
miejscu. Na recepcji kempingu zapytaj 
także o mniej znane możliwości wybra-
nia się na wycieczkę.

Przyjazd
Samochodem z Trieste (Włochy): Przej-
ście graniczne Pasjak - Opatija –przystań 
promowa Brestova - statkiem do Porozi-
na – Wyspy Cres & Lošinj

Samochodem zLublany (Słowenia): 
Przejście graniczne Rupa - Rijeka - Wy-
spa Krk (dostępna  mostem) – przystań 
promowa Valbiska - statkiem do Merag 
-Wyspy Cres & Lošinj lub przejście gra-
niczne Rupa - Rijeka - Opatija – przystań 
promowa Brestova - statkiem do Porozi-
na - Wyspy Cres & Lošinj.

Podróż promem trwa około 20 minut. 
Bilety kupić można na przystani, rezer-
wacje nie są możliwe. Dokładny rozkład 
połączeń promowych znaleźć można na 
stronie 29.

Więcej szczegółowych informacji znaj-
dziesz na 

www.camps-cres-losinj.com
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2010 - 2018

Free

Kemping
SLaTina
Wyspa Cres
Kemping Slatina jest okrą-
żony przepięknym lasem 
sosnowym i leży na połu-
dniowo-zachodnim wy-
brzeżu wyspy Cres.

Na obszarze o powierzchni 15 ha 
położone są dwie żwirkowe za-
toczki „Slatina“ i „Tiha“. Między nimi 
rozciąga się kamieniste wybrze-
że, odpowiednie do opalania i pły-
wania. W pobliżu żwirkowej zatoki 
„Slatina“ znajdują się romantyczne i 
odosobnione plaże dla miłośników 
plaż naturystycznych. Urocza wio-
ska rybarska Martinšćica położona 
jest w odległości 1 km, a mia-
sto Cres 27 km.

Zakwaterowanie
Około 500 miejsc kempingowych jest ułożo-
nych w formie tarasów, skąd rozciąga się cu-
downy widok na morze.
Większość miejsc kempingowych posiada 
podłączenie  do prądu. Działki o tarasowym 
ukształtowaniu są idealne do przyjmowania 
średnich i mniejszych przyczep kempingo-
wych oraz kamperów.
Szczególnie interesujące są wydzielone miej-
sca kempingowe (SUPERIOR, PREMIUM, COM-
FORT, STANDARD), posiadające dostęp do 
prądu, wody a niektóre nawet odprowadzanie 
ścieków. Możliwe jest również zakwaterowanie 
w domkach kempingowych (więcej informacji 
na str. 26 i 27).

PORADA
Goście kempingu mają do dyspozycji bezpłatnego trenera psów.
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Jedzenie& Picie
Do Państwa dyspozycji jest restauracja, 
p iz zer ia ,  dwie  k awiarnie  i  sk lep 
spożywczy.

Węzły sanitarne
6 nowo wyposażonych i zadbanych 
węzłów sanitarnych z ciepłą wodą 
( to a l e t y  d l a  d z i e c i ,  m i e j s ce  d o 
przewijania niemowląt ,  rodzinna 
łazienka do wynajęcia, pralki i suszarki 
do odzieży, stanowiska do opróżniania 
toalet chemicznych), a jeden z węzłów 
sanitarnych znajdujący się w zatoce 
T iha ,  p os ia da  s y s tem  gr zewc z y 

oraz jest przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

Sport & rozrywka
Dla najmłodszych miłośników kempingu 
zorganizowaliśmy rozrywki od końca 
czerwca do połowy września. Mini 
golf, tenis stołowy, siatkówka plażowa, 
a ponadto szkoła nurkowania (Agram, 
w w w. a g r a m s u b . h r ) ,  m o ż l i w o ś ć 
wypożyczenia łodzi i rowerów, jak 
również wyciągarka do łodzi, są do 
dyspozycji na terenie kempingu w 
zatoce Slatina.  Kemping stanowi 
też idealne miejsce wypadowe do 
wyjeżdżania na wycieczki w okolicy.

Kemping jest otwarty od 24. marzec do 10 października

PolecamyZarezerwuj z wyprzedzeniem wymarzoną działkę:www.camp–slatina.comprzy pomocy interaktywnej
mapy ze zdjęciem, rozmiarami i 

pozycją każdej działki.

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

DOPŁATY: cena rezerwacji za miejsce kempingowe 40,- EUR. Koszty rejestracji za osobę 1,- EUR (jednorazowo). Opłata klimatyczna 0,80 EUR (IV, X), 
1,15 EUR (V, VI, VII, VIII, IX) za osobę i dzień. Dzieci do lat 11,99 nie płacą opłaty klimatycznej, od lat 12 - 17,99 płącą tylko 50%. Cenik w walucie euro 
ma charakter informacyjny i zależy od kursu. Płatności można dokonywać w kunach lub euro bądź kartami Maestro, American Express, Diners-Club, 
Eurocard/Mastercard, VISA. * Kemping nie ponosi odpowiedzialności za łodzie, które znajdują się na terenie kempingu. Łodzie oraz przyczepy do 
transportu łodzi mogą być przetrzymywane wyłącznie w określonych, zabezpieczonych do tego celu miejscach parkingowych.

Współrzędne

GPS: 
44°49‘15‘‘N/
14°20‘33‘‘E

Ważne informacje dla gości 
kempingu:
•	 Nowe działki Superior i Premium
•	 Wyremontowany węzeł sanitarny w zatocz-

ce Tiha
•	 Projekt dla psów „Camping Cum Cane“: wię-

cej szczegółów na naszej stronie interneto-
wej

•	 Mały port z miejscami cumowniczymiw za-
toce Tiha

•	 Przychodnia lekarska oddalona 1 kilometr
•	 Sprzedaż gazu i wypełnianie butli
•	 Pomoc przy poszukiwaniu wolnego miejsca 

kempingowego

ONLINE BOOKING
www.camps-cres-losinj.com

Indywidualne ceny
za dzień w € 

24.03.-19.05.
15.09.-10.10.

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

07.07.-25.08.

Cena za jedną noc 5,00 7,70 9,80 9,90

Dzieci do 2,99 roku życia GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Dzieci w wieku od 3 – 6,99 lat 1,50 2,30 2,80 3,00

Dzieci w wieku od 7 – 12,99 lat 3,00 4,60 5,70 6,00

Działka kempingowa nie rozparcelowana  5,50 8,70 9,70 11,20

Standardowa działka kempingowa (prąd) 6,00 9,50 10,50 12,00

Stanowisko kempingowe Komfort (prąd, 
woda) 7,00 11,50 15,00 16,50

Stanowisko kempingowe Premium (prąd, 
woda + kanalizacja) 8,00 16,50 19,00 21,00

Stanowisko kempingowe Superior (prąd, 
woda) 9,00 18,50 22,00 24,00

Pies 5,00 5,00 5,00 5,00

Pomieszczenie lodówkowe 2,00 2,00 3,00 3,00

Łódż 8,00 8,00 12,00 12,00
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Free

Zakwaterowanie
Oferujemy wydzielone miejsca kempin-
gowe (SUPERIOR, PREMIUM, COMFORT, 
STANDARD) z dostępem do prądu, wody i 
odprowadzaniem ścieków. Na kempingu 
wynająć można domki i przyczepy kem-
pingowe (więcej informacji na str. 26 - 27). 
Wszystkie miejsca kempingowe usytuowa-
ne są w pięknym lesie, który latem zapew-
nia dużo cienia.

W pobliżu kempingu w kierunku miasta 
Osor, położona jest zatoka idealna do kąpa-
nia i opalania.

Usytuowany w cieniu 
1 0 0 -  l e t n i c h  s o s e n , 
oddalony jedynie 500 
m od histor ycznego 
miasteczka Osor.

Kemping Bijar jest szczególnie in-
teresujący dla właścicieli łodzi, 
gdyż posiada dla nich idealne 
położenie. Wzdłuż całej długo-
ści kempingu rozciąga się skalista 
plaża.

Pomiędzy malowniczymizatoka-
mi znajduje się kilka plaż. Przed-
stawienia artystyczne i słynne  
„Osorskie wieczory muzyczne“ 
odbywające się w czasie lata, 
zmieniają to miasteczko w jed-
no z najbardzej tętniących życiem 
miejsc na wyspie.

Kemping BiJaR 
Wyspa Cres

PoradaKemping Bijarwmiasteczku Osor jestszczególnie atrakcyjny dla
kempingowiczów z mniejszymi 
przyczepami kempingowymii namiotami.
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Jedzenie& Picie
Do dyspozycji gości są mini-market i 
restauracja szybkiej obsługi.

Węzły sanitarne
Dwa węzły sanitarnez ciepłą wodą 
(łazienka rodzinna do w ynajęcia, 
łazienka dla niepełnosprawnych, 
stanowisko do opróżniania toalet 
chemicznych, prysznic dla psów, pralka 
automatyczna).

Sport & Rozrywka
Plac zabaw dla dzieci, tenis stołowy, 
siatkówka i boisko do koszykówki, jak 
również wyciągarka do łodzi. Animacja 
dla dzieci w lipcu i sierpniu. Możliwość 
w y p oż yc zenia  ło d z i .  M oż l iwość 
nurkowania 3 km od kempingu.

Kemping jest otwarty od 21 kwietnia do 1 października

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

PolecamyZarezerwuj z wyprzedzeniem wymarzoną działkę:www.camp–bijar.comprzy pomocy interaktywnej
mapy ze zdjęciem, rozmiarami

i pozycją każdej działki.

Współrzędne

GPS: 
44°41‘58‘‘N/
14°23‘47‘‘E

Ważne informacje dla gości 
kempingu: 
•	 Wyremontowany węzeł sanitarny
•	 Domki kempingowe
•	 Przychodnia oddalona 4 km
•	 Urządzenie do biologicznego oczyszcza-

nia ścieków
•	 Wypożyczanie rowerów
•	 Pomoc przy poszukiwaniu wolnego miej-

sca

ONLINE BOOKING
www.camps-cres-losinj.com

Kemping przestrzega 
wytycznych w 
dziedzinie ochrony 
środowiska.

DOPŁATY: cena rezerwacji za miejsce kempingowe 40,- EUR. Koszty rejestracji za osobę 1,- EUR (jednorazowo). Opłata klimatyczna 0,80 EUR (III, IV, 
X), 1,15 EUR (V, VI, VII, VIII, IX) za osobę i dzień. Dzieci do lat 11,99 nie płacą opłaty klimatycznej, od lat 12 - 17,99 płącą tylko 50%. Cenik w walucie 
euro ma charakter informacyjny i zależy od kursu. Płatności można dokonywać w kunach lub euro bądź kartami Maestro, American Express, Diners-
Club, Eurocard/Mastercard, VISA. * Kemping nie ponosi odpowiedzialności za łodzie, które znajdują się na terenie kempingu. Łodzie oraz przyczepy 
do transportu łodzi mogą być przetrzymywane wyłącznie w określonych, zabezpieczonych do tego celu miejscach parkingowych.

Indywidualne ceny
za dzień w €

21.04. - 19.05.
15.09. - 01.10.

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

07.07. - 25.08.

Cena za jedną noc 5,00 7,70 9,80 9,90

Dzieci do 2,99 roku życia GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Dzieci w wieku od 3 – 6,99 lat 1,50 2,30 2,80 3,00

Dzieci w wieku od 7 – 12,99 lat 3,30 4,60 5,70 6,00

Działka kempingowa (nie rozparcelowana) 
bez elektryczności 4,00 6,20 7,70 8,20

Działka kempingowa (nie rozparcelowana) z 
elektrycznością 6,00 8,70 9,70 11,20

Standardowa działka kempingowa (prąd) 6,50 11,00 12,00 14,50

Stanowisko kempingowe Komfort (prąd, 
woda + kanalizacja) 7,50 12,00 15,50 17,00

Stanowisko kempingowe Premium (prąd) 8,00 16,50 19,00 20,50

Stanowisko kempingowe Superior (prąd, 
woda) 9,00 18,50 22,00 24,00

Pies 3,00 4,00 4,00 4,00

Pomieszczenie lodówkowe 1,60 2,00 3,00 3,00

Łódż 2,00 2,00
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Free

Zakwaterowanie
Na samym początku kempingu znajduje się 
część dla ubranych gości. Część dla natury-
stów usytuowana jest dalej i rozciąga się na 
2/3 powierzchni kempingu. W części natu-
rystycznej znajdują się wydzielone miejsca 
kempingowe (SUPERIOR, PREMIUM, STAN-
DARD) z podłączeniem do prądu i wody.

Na kempingu można wynająć domki i przy-
czepy kempingowe (więcej szczegółów na 
str. 26 i 27). Jeżeli nie masz własnego namio-
tu, oferujemy Ci możliwość wypożyczenia 
luksusowych namiotów glamping (więcej 
szczegółów na str. 25).

Kemping naturystyczny 
Baldarin jest doskonałym 
miejscem dla miłośników 
przyrody.
Kemping znajduje się na wyspie Cres, 
w odległości 15 km od miasteczka 
Osor, leży nad samym morzem, w gę-
stym lesie sosnowym, na południo-
wym krańcu wyspy. Jest istną oazą 
spokoju ze swoimi malowniczym pla-
żami, ukrytymi zatoczkami i krysta-
licznie czystym morzem. O bardzo 
wąskiej i krętej drodze dojazdowej za-
pomniesz, gdy tylko zobaczysz gęsty 
śródziemnomorski las dębowy i od-
kryjesz jego faunę. Bardzo możliwe, 
że będziesz mógł obserwować sarny, 
jelenie lub jeże ze swojego miejsca 
kempingowego. Między dwoma żwir-
kowymi zatoczkami usytuowana jest 
długa, naturalna plaża kamie-
nista. Jeśli szukasz odpo-
czynku i odskoczni od 
codziennego hała-
su i zgiełku, wybierz 
kemping Baldarin.

PORADANowe działki superiori luksusowe namiotyglamping (więcejszczegółów na str. 25)

Kemping
naTURYSTYCZnY BaLDaRin
Wyspa Cres
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Kemping jest otwarty od 21 kwietnia do 1 października

Jedzenie & Picie
Do dyspozycji naszych gości jest restau-
racja, caffe bar i sklep spożywczy.

Węzły sanitarne
W części tekstylnej kempingu znajduje 
się jeden w pełni wyposażony węzeł 
sani tarny.  C zęść  dla  natur ys tów 
dysponuje dwoma większymi i trzema 
mniejszymi węzłami sanitarnymi, które 
sąwyposażone w toalety dla dzieci, 
miejsce do przewijania niemowląt, 

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

łazienkę rodzinną do wynajęcia, łazienkę 
dla niepełnosprawnych, stanowiska do 
opróżniania toalet chemicznych oraz 
pralki i suszarki do odzieży.

Sport & Rozrywka
Dwa korty tenisowe, mini golf, siatkówka 
plażowa, możliwość wypożyczenia łodzi, 
jak również wyciągarka do łodzi (do 
wyciągania łodzi na ląd) uzupełniają 
naszą ofertę. Od czerwca do września 
na terenie kempingu działa przychodnia 
z lekarzem i masażystą. Najbliższa 

PolecamyZarezerwuj z wyprzedzeniem wymarzoną działkę:www.camp–baldarin.com
przy pomocy interaktywnej

mapy ze zdjęciem, rozmiarami
i pozycją każdej działki.

Kemping
naTURYSTYCZnY BaLDaRin
Wyspa Cres

Ważne informacje dla gości 
kempingu: 
•	 NOWOŚĆ: Luksusowe namioty 

glamping
•	 Nowy market
•	 Mały port z miejscami do cumowania
•	 Sprzedaż gazu i napełnianie butli
•	 Autobus w kierunku Małego Lošinja 

kursuje 2 razy dziennie, oprócz 
weekendów

•	 Pomoc przy poszukiwaniu wolnego 
miejsca kempingowego

•	 Oznaczone szlaki turystyczne w Punta 
Križa

•	 Wycieczki statkiem Baldarin – 
Mały Lošinj oraz możliwość innych 
wycieczek

ONLINE BOOKING
www.camps-cres-losinj.com

miejscowość Punta Križa oddalona jest 
3.5 km. Animacja dla dzieci w lipcu i 
sierpniu.

Współrzędne

GPS: 
44°36‘59‘‘N/
14°30‘32‘‘E

DOPŁATY: cena rezerwacji za miejsce kempingowe 40,- EUR. Koszty rejestracji za osobę 1,- EUR (jednorazowo). Opłata klimatyczna 0,80 EUR (IV, X), 
1,15 EUR (V, VI, VII, VIII, IX) za osobę i dzień. Dzieci do lat 11,99 nie płacą opłaty klimatycznej, od lat 12 - 17,99 płącą tylko 50%. Cenik w walucie euro 
ma charakter informacyjny i zależy od kursu. Płatności można dokonywać w kunach lub euro bądź kartami Maestro, American Express, Diners-Club, 
Eurocard/Mastercard, VISA. * Kemping nie ponosi odpowiedzialności za łodzie, które znajdują się na terenie kempingu. Łodzie oraz przyczepy do 
transportu łodzi mogą być przetrzymywane wyłącznie w określonych, zabezpieczonych do tego celu miejscach parkingowych.

Indywidualne ceny
za dzień w €

21.04. - 19.05.
15.09. - 01.10.

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

07.07. - 25.08.

Cena za jedną noc 5,00 7,70 9,80 9,90

Dzieci do 2,99 roku życia GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Dzieci w wieku od 3 – 6,99 lat 1,50 2,30 2,80 3,00

Dzieci w wieku od 7 – 12,99 lat 3,30 4,60 5,70 6,00

Działka kempingowa (nie rozparcelowana) 
bez elektryczności 4,00 6,20 7,70 8,20

Działka kempingowa (nie rozparcelowana) z 
elektrycznością 6,00 8,70 9,70 11,70

Standardowa działka kempingowa (prąd) 6,50 10,50 12,00 14,50

Stanowisko kempingowe Premium (prąd, 
woda) 8,00 16,50 19,00 20,50

Stanowisko kempingowe Superior (prąd, 
woda) 9,00 18,50 22,00 24,00

Pies 4,00 4,00 4,00 4,00

Pomieszczenie lodówkowe 2,00 3,00 3,00

Łódż 5,00 6,00 6,00 8,00

Lódż z miejscem do cumowania A 8,00 10,00 10,00 12,00
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Free

2011.-2017.

2017
2018 VillageForAll

Zakwaterowanie
Kemping dysponuje wydzielonymi 
jednostkami kempingowymi (SUPERIOR, 
PREMIUM MARE, PREMIUM, COMFORT i 
STANDARD) z urzyciem prądu i wody. 
Kemping oferuje zakwaterowanie w 
luksusowych domkach kempingowych 
(więcej szczegółów na str. 14 i 15).

Plaża kamienista z trzema cudownymi 
zatoczkami żwirkowymi, rozciąga się 
wzdłuż kempingu.

KEMPING ČIKAT
Wyspa Lošinj
Kemping usytuowany 
j e s t  w  p r z e p i ę k n e j , 
zielonej zatoce Čikat, a 
schronieniaudzielają mu 
stuletniesosny, których 
cień rozpościera się aż do 
plaży.

Centrum mias ta  Mał y  Lošinj 
oddalone jest zaledwie 2 km, 
czyli około 20 minut piechotą. 
Na kempingu istnieje możliwość 
wynajęcia przyczepy bądź domku 
kempingowego. Dysponujemy 
również miejscami kempingowymi 
z podłączeniem do wody i prądu, 
jak i  nie w ydzielone miejsca 
kempingowe z podłączeniem 
do prądu lub bez niego. Stanowi 
idealne miejsce wypadowe 
d o  w y j a z d ó w  n a 
wycieczki po okolicy.
S z c z e g ó l n i e 
a t r a k c y j n e  s ą 
oznaczone szlaki 
spacerowe.

Nowość:Nowe działki Superior i własne luksusowe domki kempingowe
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Jedzenie & Picie 
Do dyspozycji gości są trzy restauracje, 
pool bar, dwa bufety na plaży oraz sklep 
spożywczy.

Węzły sanitarne
Kemping posiada jedenaście węzłów sa-
nitarnych (łazienka dla niepełnospraw-
nych, miejsce do przewijania niemowląt, 
łazienki rodzinne do wynajęcia, stanowi-
ska do opróżniania toalet chemicznych 
oraz pralki i suszarki do odzieży).

Kemping jest czynny cały rok

PolecamyZarezerwuj z wyprzedzeniem wymarzoną działkę:www.camp–cikat.comprzy pomocy interaktywnej
mapy ze zdjęciem, rozmiarami

i pozycją każdej działki.

Sport & Rozrywka
Na terenie kempingu znajduje się Park 
wodny, który oferuje relaks, rekreację i 
rozrywkę (więcej na str. 16 i 17). Plac za-
baw dla dzieci, wypożyczalnia rowerów, 
animacja dla dzieci od końca czerw-
ca do połowy września. W bliskim są-
siedztwie: urządzenie do opuszczania i 
wyciągania łodzi, szkoła surfingu, szko-
ła nurkowania, kort tenisowy, boiska do 
piłki nożnej, koszykówki i siatkówki pla-
żowej, tenis stołowy oraz możliwość wy-
najęcia łodzi czy taksówki wodnej. W 

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

Ważne informacje dla gości 
kempingu:
•	 NOWOŚĆ: Luksusowe domki kempingowe
•	 NOWOŚĆ: Nowe działki Superior
•	 Renowacja węzeł sanitarny
•	 Projekt dla psów: „Camping Cum Cane“
•	 Aquapark
•	 Przychodnia położona w odległości 1 

kilometra
•	 Pomoc przy poszukiwaniu wolnego miejsca 

kempingowego
•	 Mały port z miejscami cumowniczymi dla 

łodzi (boje)
•	 NAJ KEMPING 2017 na Kvarnerze–na 

podstawie wyboru słoweńskich gości
•	 Turystyka zimowa i zdrowotna

ONLINE BOOKING
www.camps-cres-losinj.com

Współrzędne

GPS: 
44°32‘9‘‘N/
14°26‘59‘‘E

zatoce łodzie można cumować wyłącz-
nie do boi. Nie ma portu z miejscami cu-
mowniczymi.

DOPŁATY: cena rezerwacji za miejsce kempingowe 40,- EUR. Koszty rejestracji za osobę 1,- EUR (jednorazowo). Opłata klimatyczna 0,80 EUR (I, II, 
III, IV, X, XI, XII), 1,15 EUR (V, VI, VII, VIII, IX) za osobę i dzień. Dzieci do lat 11,99 nie płacą opłaty klimatycznej, od lat 12 - 17,99 płącą tylko 50%. Cenik 
w walucie euro ma charakter informacyjny i zależy od kursu. Płatności można dokonywać w kunach lub euro bądź kartami Maestro, American Ex-
press, Diners-Club, Eurocard/Mastercard, VISA. * Kemping nie ponosi odpowiedzialności za łodzie, które znajdują się na terenie kempingu. Łodzie 
oraz przyczepy do transportu łodzi mogą być przetrzymywane wyłącznie w określonych, zabezpieczonych do tego celu miejscach parkingowych.

Indywidualne ceny
za dzień w €

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.

Cena za jedną noc 3,00 8,50 11,20 12,80 12,90
Dzieci do 2,99 roku życia GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Dzieci w wieku od 3 – 6,99 lat GRATIS 2,50 4,30 4,70 4,80
Dzieci w wieku od 7 – 12,99 lat GRATIS 4,30 6,70 7,70 7,90
Działka kempingowa (nie rozparcelowana) 
bez elektryczności 5,00 8,00 9,00 9,50

Działka kempingowa (nie rozparcelowana) 
z elektrycznością 6,50 10,50 11,50 13,00

Standardowa działka kempingowa (prąd) 7,50 12,50 13,50 15,00
Stanowisko kempingowe Komfort (prąd, 
woda) 8,50 13,50 17,50 19,00

Stanowisko kempingowe Premium (prąd, 
woda) 10,00 18,00 21,00 22,50

Stanowisko kempingowe Premium Mare 
(prąd, woda) 12,00 21,00 24,00 26,00

Stanowisko kempingowe Superior (prąd, 
woda)  7,00 14,00 24,00 26,00 31,00

Pies 1,00 4,00 5,00 5,00 5,00
Pomieszczenie lodówkowe 3,00 3,00
Łódż 10,00 10,00 10,00
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Luksusowe domki kempingowe

kemping Čikat
Kemping Čikat od sezonu 2017, oferuje swoim gościom możliwość bezpośredniej rezerwacji domków kempingowych. 
Podaruj sobie i swojej rodzinie  luksusowy wypoczynek w nowych domkach kempingowych na kempingu Čikat ispędź 
wakacje ze snów na wyspie witalności!
Usytuowane w jednej z najpiękniejszych zatok na wyspie Lošinj, nowe luksusowe domki kempingowe kempingu Čikat, 
zapewnią wam komfort i funkcjonalnośćwłasnego domu. Nowoczesny i funkcjonalny wygląd, w którym przeważają jasne 
kolory i duże powieszchnie ze szkła, stanowią główne cechy wnętrza nowych domków kempingowych. Przestronne 
pomieszczenia umożliwiają swobodę ruchówkażdemu z członków rodziny, a zadaszony taras jest idealnym miejscem na 
spędzanie czasu z rodziną lub popołudniowy odpoczynek przy dźwiękach fal i pięknym zachodzie słońca.

Luksusowe domki kempingowe Model Freed-Home 
Dane techniczne Model Freed-Home:

•	 Wymiary 10,0 x 4,0 m
•	 2 sypialnie (jedna sypialnia z łóżkiem małżeńskim, a 

druga z oddzielnymi łóżkami)
•	 Funkcjonalna i w pełni wyposażona kuchnia
•	 Łazienka z umywalką, prysznicem i toaletą
•	 Telewizja satelitarna
•	 Klimatyzacja
•	 Zadaszony taras ze stołem i krzesłami i 2 leżaki plażowe
•	 Bezpośrednio przy morzu – odległość od morza: 20m

Model Freed-Home

NOWOŚĆ:MODELFREED-HOME
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Model C 
Dane techniczne Model C: 

•	 Wymiary 8,6 x 4,0 m
•	 2 sypialnie (jedna sypialnia z łóżkiem małżeńskim, a druga z 

oddzielnymi łóżkami)
•	 Pokój dzienny
•	 W pełni wyposażona kuchnia z naczyniami do gotowania i 

spożywania posiłków
•	 Łazienka z umywalką, prysznicem i toaletą
•	 Telewizja satelitarna
•	 Klimatyzacja
•	 Zadaszony taras ze stołem i krzesłami i 2 leżaki plażowe
•	 Bezpośrednio przy morzu – odległość od morza: 30 - 150m

Zarezerwuj bezpośrodnioinfo@camp-cikat.com

24.03. - 19.05.
04.06. - 23.06.

7=6
14=12

Promocja:

Model C

NOWOŚĆ:
MODEL C

CENNIK 2018

Okres
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
Cena: w € za dzień/obiekt dla 6 osób i 1 samochód 
Opłaty dodatkowe: Pościel i opłata za sprzątanie w dniu wyjazdu wynosi 50 €. Opłata klimatyczna, koszt 
rejestracjiorazopłata za psa, płatna jest na kempingu. Dodatkowa opłata sprzątania po psach wynosi 5 €.
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Nowo wybudowany Park wodny Čikat, jest usytuowany w obrębie kempingu Čikat irozciąga 
się na powierzchni 6 300m2. Park oferuje gościom wszystkich grup wiekowych relaks, 
rekreację i zabawę w nowoczesnym otoczeniu Parku wodnego, w pełni wpasowanego w 
gęsty las sosnowy.

Baseny napełniane są wyłącznie świeżą morską wodą, a cały kompleks basenów jest w pełni 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Nad beztroską zabawą naszych gości czuwają 
wyszkoleni ratownicy, którzy dbają o bezpieczeństwo w czasie godzin otwarcia basenu.

Rekreacja, relaks i zabawa w jednym miejscu

Koncepcja kompleksu basenówzaprojektowana jest jako połączenie stref:

1. Zdrowie- Basen p ł y wacki  oraz basen rekreac yjny,  f i tness w 
pomieszczeniu zamkniętym i na otwartym powietrzu,spełnią wszystkie 
wasze dzienne potrzebyz zakresusportu i rekreacji, niezależnie od tego 
czy jesteś amatorem czy profesjonalnym sportowcem.

2. Odpoczynek- Baseny rekreacyjnewyposażone w najnowocześniejsze 
urządzenia do hydromasażuoraz pool bar,zapewnią Państwu przyjemne 
chwile relaksuprzy koktajlu, drinku czy smacznych lodach, które 
podarują orzeźwienie i dodadzą nowejenergii do dalszego wypoczynku. 

3. Zabawa- Na nasz ych wodnych atrakcjach, oprócz dzieci,bez 
wątpienia świetnie zabawią się również dorośli, spragnieni zabawy i 
adrenaliny. Wyznaczona część Parku wodnegozaś, przeznaczona jest 
do organizowania różnych programów rozrywkowych dla dzieci i 
dorosłych. 

Aquapark Čikat
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Zabawa dla wszystkich grup wiekowych
Baseny zaprojektowano zróżnicami w głębokościach, tak aby umożliwić 
bezpieczną zabawę dla dzieci w każdym wieku. Liczne atrakcje wodne sprawią, 
że zabawa będzie jeszcze lepsza:

•	 Zamek wodny w kształcie żaglówki
•	 Zjeżdżalnie
•	 Rampa do zjeżdżania
•	 Różnorodne fontanny i strumienie

Dobrą zabawę dodatkowo urozmaicą maskotki Parku wodnego Čika i Čiki (żółw 
i delfin), które zawsze są w nastroju do zabawy, robienia zdjęć i spędzania czasu 
z Państwa pociechami.

GODZINyOTWARCIA SEZON 2018
okres godziny otwarcia 

19.05. - 22.06. 11 - 19 h 

23.06. - 26.08. 10 - 20 h 

27.08. - 23.09. 11 - 19 h 

*Ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających, zarząd Parku wodnego zastrzega sobie 

prawo do zamknięcia Parku wodnego w przypadku złych warunków pogodowych.

CENA BILETÓW WSTĘPU
Dla gości kempingu wstęp do Parku wodnego w trakcie całego sezonu jest 
bezpłatny, natomiast pozostali goście z zewnątrzmuszą zapłacić za bilet wstępu 
w następujących cenach (HRK):

Poza sezonem
 19.05. - 31.05.
16.09. - 23.09.

Szczyt sezonu
01.06 - 15. 09

Goście kempingu (w każdym wieku) Bezpłatnie Bezpłatnie

Goście z zewnątrz

Dzieci do 2,99 roku życia Bezpłatnie Bezpłatnie

Dzieci w wieku od 3 – 6,99 lat 40 kn 70 kn

Osobypowyżej 7 lat 70 kn 100 kn

PORADADarmowy wstępdo Parku wodnego 
dla wszystkich gości kempingu.

Baseny są wypełnione 
wyłącznie wodą morską

Gościom pozostałych kempingów spółki Jadranka kampovi przysługuje 
zniżka w wysokości 50% ceny biletu wstępudo Parku wodnego.
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Turystyka zdrowotna
Do najczęstrzych dolegliwości, które dotykają współczesnego człowieka należą
liczneprzewlekłe choroby układu oddechowego. Przyczynami są stres i coraz silniejsze
zanieczyszczenie powietrza, które wdychamy.

Czy masz trudności z oddychaniem? Czy chorujesz na astmę lub POChP?
Przyjedź na Lošinj i zacznij na nowo oddychać pełną piersią!!Przyłącz się do
programurehabilitacji oddechowej.

PROGRAM REHABILITACJI ODDECHOWEJ
Program rehabilitacji oddechowej, został opracowany zgodnie z uzasadnionymi naukowo metodami 
klinicznymi i diagnostycznymi, które są kombinowane z naturalnymi czynnikami leczniczymi oraz 
leczniczym aerozolem wyspy, wsparty faktem, iż Lošinj już od ponad 100 lat jest naturalnym uzdrowiskiem 
klimatycznym. Program powstał przy wsparciu i akceptacji Chorwackiego towarzystwa pulmologicznego.

Komu program jest zalecany? 

Program zalecany jest dzieciom i osobom dorosłym, z łagodnymi obturacyjny-
mizaburzeniami oddychania; cierpiącym na astmę, osobom z przewlekłą obtura-
cyjną chorobą płuc, osobom, które mieszkają w miastach o dużych zanieczysz-
czeniach przemysłowych i tak dalej.

W jaki sposób program jest realizowany?

Rehabilitację przeprowadza się indywidualnie lub w grupach. Minimalny okres, 
który należy spędzić na rehabilitacji wynosi 14 dni (dwa tygodnie), a optymalnie 
21 dni (3 tygodnie). Program odbywa się w hotelu Vitality Hotel Punta w Veli 
Lošinj.

Program rehabilitacji oddechowej, dostosowywany jest do każdego użytkow-
nika z osobna. Program rozpoczyna się i kończy od badania lekarza specjalisty, 
który przez wykonane badanie kliniczne ocenia skuteczność rehabilitacji odde-
chowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu rehabilitacjioddechowej, 
http://www.camp-cikat.com/pl/turystyka-zdrowotna-w-chorwacji.aspx

Udowodnionenaukowo!•	11-	dniowy	pobyt	zwiększa	

pojemność płuc (FVC) i wydychanie 

w 1. sek. (PEF)
•	W	1892	r.	austro	–węgierski	

cesarzFranciszek Józefogłosił
Lošinj uzdrowiskiemklimatycznym
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Turystyka zimowa
Lato minęło i zima znów puka do drzwi.

Pragniesz uciec przed takim scenariuszem? 

Na wyspie Lošinjczeka na Ciebie śródziemnomorska oaza, mały raj 
na ziemi dla duszy i ciała. Kemping Čikat rozpoczął całoroczną dzia-
łalność.

Leżący daleko od lądu Lošinj, oferuje zapierające dech w piersiachwi-
doki na otwarte morze, a ciepłe prądy morskieotulające jego wybrze-
ża, sprzyją rozwojowi dobroczynnegowpływu klimatu. Dzięki łagod-
nym temperaturom w trakciezimy,również w pozostałych miesiącach 
możesz korzystać z zalet tej wyspy, tylko bez stresu i zgiełku panujące-
go tu w szczycie sezonu. 

Ukryty w zatoczce, w lesie sosnowym, kemping Čikat jest doskonałym 
miejscem, w którym można się schronić. Tu, w powietrzu unosi się za-
pach żywicy, śródziemnomorskich ziół i soli morskiej. Liczne ścieżki 
spacerowe zaprowadzą Cię nad samo morze.

Klimat na wyspie Lošinj przywraca siłę nie tylko 
wycieńczonemu duchowi, jest również cudotwórczy dla 
zdrowia fizycznego.

Oddychaj 
pełną piersią na 

Lošinju…

Miesiąc Temperatura (C°)

Październik 17,4

Listopad 15,1

Grudzień 10,2

Styczeń 9,7

Luty 8,8

Marzec 10,9

Średnia temperatura powietrza na wyspy Cres & Lošinj.

 Kemping Čikat organizuje dla swoich gości 
Sylwestra z kolacją okolicznościową i muzyką. 

Zarezerwuj swój pobyt i powitaj z nami NowyRok.

PORADAKemping zimą za 13,- EUR

za dzień (oferta obejmuje 2

osób dorosłych, stanowiskach

Superior z przyłącze wody,
prądu i kablowa TV)

Domki kempingowe – od 60 EUR
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Family fun park - PEPÉ jest pierwszym 
dziecięcym parkiem rozrywkio 
powierzchni 200 m2, który jest 
usytuowany na terenie kempingu. 
Zgodnie z tym co nam wiadomo, jest 
to pierwszy w Chorwacji dziecięcy park 
rozrywki, który znalazł miejsce wewnątrz 
kempingu.

Family fun park PEPÉ jest wyposażony w 
trzy zawartości tematyczne (przestrzenie 
do zabawy):

Baby area – przestrzeń przeznaczona dla 
najmłodszych grup wiekowych (1 - 4 lat) 
w pełni wyposażona w produktyznanej, 
międzynarodowej firmy WESCO z Francji.

Fun box – przestrzeń do zabawy, której 
powierzchnia rozciąga się na około 
4O m2 (tuneledo przeczołgiwania, 
drabinki, baseniki z piłkami, zjeżdżalnie, 
huśtawki….) - producent H.P.S. Austria

Arena sportowa – przestrzeń 
przeznaczona dla starszej grupy 
wiekowej (4 - 12 lat), arena sportowa 
wyposażona jest w akcesoria do piłki 
nożnej, koszykówki, badmintona, 
siatkówki, hokeja - producent H.P.S. 
Austria

KEMPINGČIKAT DARUJE KAŻDEMU 
DZIECKU BEZPŁATNE KORZYSTANIE 
ZPARKU ROZRYWKI!!!

Family fun park PEPÉ
Kemping Čikat - Kemping przyjazny dzieciom

PoradaOrganizowanieurod-zinowychimprez dla dzieci
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Wyposażenie 
techniczne

Kempingi Slatina, Bijar, Baldarin i Čikat
Wyposażenie 
techniczne 
kempingów 

SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT

Współrzędne GPS
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

Powierzchnia kempingu (ha) 15 5 20 30

Pojemność kempingu 1614 750 1350 3120

Liczba wydzielonych miejsc 
kempingowych

297 77 156 519

- z podłączeniem do prądu, wody i 
kanalizacji

60 23 (−) (−)

- tylko z prądem i wodą 216 15 136 428

- tylko z prądem 21 39 20 91

Liczba przyłączeń do prądu 
(NORMALNE) przyłączaEURO

324 192 160 720

Liczba przyłączeń do prądu (CCE) 
niebieski3wtyczki

213 108 264 250

Możliwość  rezerwacji (+) (+) (+) (+)

Pobyt ryczałtowy (+) (+) (+) (+)

Zimowanie ryczałtu (+) (+) (+) (+)

Wynajmowanie przyczep 
kempingowych

(−) 14 kom. 18 kom. 13 kom.

Wynajmowanie Glamping namiotów (−) (−) (+) (+)

Wynajmowanie bungalowów (−) (−) (−) (−)

Wynajmowanie domku kempingowego 61 kom. 12 kom. 10 kom. 133 kom.

Psy dozwolone (+) (+) (+) (+)

Kąpanie psów (+) (+) (+) (+)

Do opróżniania toalet chemicznych 1 kom. 1 kom. 4 kom. 3 kom.

Obszar leśny głównie głównie głównie głównie

Plaża (plaża żwirkowa, plaża kamienista) plaża żwirkowa, 
plaża kamienista

plaża żwirkowa, 
plaża kamienista

plaża żwirkowa, pla-
ża kamienista

plaża żwirkowa, 
plaża kamienista

Prysznice na plaży 10 kom.  2 kom. 4 kom. 5 kom.

Przychodnia 1 km 4 km (+) 1 km

Restauracja (+) (+) (+) (+)

Sklep (+) (+) (+) (+)

Sprzedaż gazu i napełnianie (+) 15 km (+) (+)

Plac zabaw dla dzieci (+) (+) (+) (+)

Wyciągarka do łodzi (+) (+) (+) 1km

Miejsca cumownicze / mały port (+) (+) (+) 1km

Podnośnik do łodzi 1 km 300 m 15 km 1 km

Odległość do centrum miejscowości 1 km 0,5 km 3,5 km 2 km

Dziecięcy park rozrywki (−) (−) (−) (+)

WĘZŁY SANITARNE SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT
Umywalka z zimną i ciepłą wodą 122 36 62 124

Umywalka z zimną wodą 16 (−) (−) 12

Oddzielne kabinyz zimną i ciepłą wodą 12 6 6 13

Prysznice z zimną i ciepłą wodą 70 28 57 91

Rodzinna łazienka 6 2 1 3

Toalety dla dzieci 10 4 4 4

Miejsce do przebierania niemowląt 5 1 1 4

Łazienka dla osób niepełnosprawnych 
(prysznic, toaleta i umywalka)

2 1 1 6

Pisuary 16 6 9 32

Zlewozmywak z ciepłą i zimną wodą 30 17 20 72

Zlewozmywak z zimną wodą 10 (−) 3 (−)

Pralnia z ciepłą i zimną wodą 23 2 15 28

Pralnia z zimną wodą (−) (−) (−) (−)

Pralka automatyczna 3 2 3 5

Suszarka do odzieży 3 0 2 3

Stanowisko do opróżniania toalet 
chemicznych (Trokadero)

5 1 2 6

SPORT SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT
Basen odkryty (−) (−) (−) (+)

Basen kryty (−) (−) (−) 1 km

Tenis (−) (−) (+) 1 km

Tenis stołowy (+) (+) (+) (+)

Mini golf (+) (−) (+) 1 km

Wypożyczanie rowerów (+) (+) (+) (+)

Nurkowanie (+) 3 km (−) 1 km

Siatkówka plażowa (+) (+) (+) (+)

Narty wodne (−) (−) (−) 2 km

Surfing (−) (−) (−) 1 km

Wypożyczanie łodzi 1 km (+) (+) 1 km

Animacja dla dorosłych (+) (+) (+) (+)

Animacja dla dzieci (+) (+) (+) (+)

Aquapark (−) (−) (−) (+)

KURSY / SZKOŁY SLATINA BIJAR BALDARIN ČIKAT
Nurkowanie (+) 3 km (−) 1 km

Surfing (−) (−) (−) 1 km

Trener psów (+) (−) (−) (−)
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Legenda 

 Działki Superior      

 Działki Premium Mare    

 Działki Premium      

 Działki Comfort    

 Działki Standard    

 Działka kempingowa  
 nie rozparcelowana

 Działka kempingowa
 nie rozparcelowana

 Domki kempingowe      

      

 Namioty Glamping                     

 Przyczep kempingowych     

 Działka dla osób niepełnosprawnych

 Dostęp do morza dla osób    
    niepełnosprawnych

Sprzęt:

 Rezerwacja

 Podłączenie do prądu

 Podłączenie do wody

 Podłączenie do kanalizacji

 Ciepła / zimna woda

 Wywóz śmieci

 Urządzenie chłodzące

 Informacje

 Przychodnia

 Sklep

 Restauracja

 Buffet

 Kantor wymiany walut

 Bankomat

 Domek kempingowy do wynajęcia

 Przyczep kempingowych do wynajęcia

 Glamping namioty do wynajęcia

 Stacja serwisowa

 Stanowisko gazowe

 Opróżnianie toalet chemicznych

 Pojemnik frigo box
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  Kostkarka do lodu

 Węzeł sanitarny

 Węzeł sanitarnydla dzieci

 Łazienka rodzinna do wynajęcia

 Toaleta dla niepełnosprawnych

 

 Prysznic na plaży

 Pralka automatyczna

 Suszarka

 Pomieszczenie do prasowania

 Prać ręcznie

 Ręczne mycie naczyń

 Parking dla samochodów

 Parking dla kamperów

 Przestrzeń dla przyczep

 Wynajem cumowania

 Zakazane kotwiczenie

 Wyciągarka do łodzi

 Prysznic dla psów

 Deptak dla psów

 Części plaży dla psów

 Wielobok dla psów

 Animacja

 Wypożyczanie rowerów

 Nurkowanie

 Tenis stołowy

 Siatkówka plażowa

 Kort tenisowy

 Koszykówka

 Plac zabaw dla dzieci

 Masaž

 Sat TV

 Lodzie do wynajęcia

 Wycieczki

 Piekarnia

 Budka do owoców i warzyw

 Publiczny grill

 Lody

 Pudełko pierwszej pomocy

 Leżaki i parasole do wynajęcia

 Stacja meteorologiczna

 Strefa ekologiczna

 Internet point
 Aquapark

Miejsce do przewijania dla niemowląt
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Normy węzłów 
sanitarnych 
JADRANKA CAMPING
Po pięcioletnim cyklu inwestowania w węzły sanitarne kempingów 

Slatina, Baldarin, Čikat, z dumą możemy przedstawićPaństwu, w 

większości wyremontowane i zmodernizowane,węzły sanitarne.

Węzły sanitarne są wyposażone według najwyższych standardów 

niemieckiego ADAC oraz chorwackiego Ministerstwa turystyki, a 

oprócz wyposażenia podstawowego posiada również:

•	 Łazienki dla dzieci (prysznice, toalety)

•	 Miejsce do przewijania dla niemowląt

•	 Łazienki rodzinne

•	 Miejsce do prasowania odzieży

•	 Pralki i suszarki do odzieży

•	 Łazienki dla osób niepełnosprawnych

O wszystkie węzły sanitarne dbają z najwyższą starannością 

nasze pracownice, które starają się jak najlepiej spełniać wysoko 

postawione kryteria i standardy Zarządu spółki, jak również  

najważniejsze kryteria oceny naszych gości.
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GLAMPING PREMIUM

TENT  5 pax

GLAMPING TENT

 4 pax

GLAMPING TENT

 5 pax

BELL TENT
 4 pax

Dla wszystkich miłośników przyrody, którzy nie chcą zrezygnować 
z luksusu nowoczesnego stylu życia, mamy super ofertę 
namiotów glamping na kempingu Baldarin. Wyjątkowo urządzone 
pole namiotowe glamping, umożliwi niezakłócony wypoczynek 
w oazie spokoju w południowej części wyspy Cres. Zapomnij 
o codziennych zmartwieniach i w pełni ciesz się odkrywaniem 
ukrytych zatoczek i krystalicznie czystego morza. 

Nowe namioty glamping,o swoim prostym ale i komfortowym 
wyglądzie, spełniają wszelkie wymagania nowoczesnego gościa. 
Oferujązakwaterowanie wysokiej kategorii,w zgodzie z przyrodą, 
której jesteśmy integralną częścią. Namioty posiadają podłączenie 
do prądu, a w pobliżu do dyspozycji są węzły sanitarne, pralnia i 
wspólna przestrzeń do spotkań towarzyskich.

Namioty Glamping 
Baldarin
(część naturystów)

 Zarezerwuj 

bezpośrednio!

info@camp-baldarin.

com

Wzmianka: Możliwe są odchylenia w wyglądzie i wykonaniu

NOWOŚĆ

Cena: w € za dzień/obiekt 
Opłaty dodatkowe:  Pościel i opłata za sprzątanie w dniu wyjazdu wynosi 35 €. Opłata klimatyczna, koszt rejestracjiorazopłata za 
psa, płatna jest na kempingu. Dodatkowa opłata sprzątania po psach wynosi 5 €.
 

Cena 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

Kemping Čikat Kemping Slatina

Promocja:

Promocja:

Cena: w € za dzień/obiekt i 1 samochód
Opłaty dodatkowe: opłata za sprzątanie domku kempingowego/
przyczep kempingowych w dniu wyjazdu wynosi 50,- €. Opłata 
klimatyczna, koszt rejestracjiorazopłata za psa, płatna jest na 
kempingu. Dodatkowa opłata sprzątania po psach wynosi 5 €.

Cena: w € za dzień/obiekt dla 6 osób i 1 samochód
Opłaty dodatkowe: opłata za sprzątanie domku kempingowego w 
dniu wyjazdu wynosi 50 €. Opłata klimatyczna, koszt rejestracjiorazo-
płata za psa, płatna jest na kempingu. Dodatkowa opłata sprzątania 
po psach wynosi 5 €.

Mobile homes A
Mobile homes G

Mobile homes L

Mobile homes M

Mobile homes D

Mobile homes I

Caravanes 2

Wynajmowanie domków i 
przyczep kempingowych
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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

Promocja:

Promocja:

Kemping Bijar

Kemping naturystyczny Baldarin

Mobile homes A

Mobile homes B

Caravanes 2

Mobile homes A

Mobile homes I

Caravanes 2

Caravanes 1

Cena: w € za dzień/obiekt i 1 samochód
Opłaty dodatkowe: opłata za sprzątanie domku 
kempingowego/przyczep kempingowych w dniu 
wyjazdu wynosi 50,- €. Opłata klimatyczna, koszt 
rejestracjiorazopłata za psa, płatna jest na kempingu. 
Dodatkowa opłata sprzątania po psach wynosi 5 €. 

Cena: w € za dzień/obiekt i 1 samochód
Opłaty dodatkowe: opłata za sprzątanie domku kempingowego/
przyczep kempingowych w dniu wyjazdu wynosi 50,- €. Opłata 
klimatyczna, koszt rejestracjiorazopłata za psa, płatna jest na 
kempingu. Dodatkowa opłata sprzątania po psach wynosi 5 €.

30.06.-01.09.
Dla 2 osób (FKK)
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Dalsza oferta Grupy Jadranka
Jadranka hoteli
WELLNESS & SPA –TURYSTYKA RODZINNA – AKTYWNY 
WYPOCZYNEK– TURYSTYKA ZDROWOTNA – 
TURYSTYKA KONGRESOWA – GASTRONOMIA

Dajcie się ponieść wyjątkowemu połączeniu nietkniętej 
przyrody, zdrowego wypoczynku i usługi najwyższej jakości, 
którą oferują Państwu Lošinj Hotels & Villas.

Wszystkie hotele i ville usytuowane są nad samym wybrzeżem, 
w pięknych i pachnących zatoczkach wyspy Lošinj,otoczonych 
lasem sosnowym. Nawet najrozmaitsze życzenia gości zostaną 
spełnione, dzięki naszemu wyglądowi, treści, starannie 
wybranej ofercie,uprzejmości i gościnności personelu. 

Zostań naszym gościem. Twój pobyt zostanie pod każdym 
względem przygotowany zgodnie z Twoimi życzeniami!

5* Hoteli
Hotel Bellevue
Boutique Hotel Alhambra
Vila Hortensia

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

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.losinj-hotels.com

Sklep Jadranka
Jadranka trgovina sp. z o.o. jest jedną z największych 
przedsiębiorstw handlowych w północnej części Adriatyku, 
która zajmuje się zaopatrzeniem hoteli, kempingów i 
restauracji.

Nasze sklepy znjadują się w miastach Mali i Veli Lošinj, 
Nerezine, a także w pozostałych mniejszych miejscowościach 
na wyspie i na kempingach Grupy Jadranka.

Sklepy na kempingach są codziennie zaopatrzane w świeży 
chleb i wyroby piekarskie, ciasta, owoce, warzywaoraz 
produkty mleczne. Oferujemy również szeroką gamę sprzętu 
kempingowego, akcesoriów plażowych i do pływania oraz 
pamiątki. Nasz uprzejmy personel raduje się z Państwa wizyty 
w naszym sklepie.

Jadranka trgovina sp. z o.o. życzy Państwuudanego pobytu na 
naszej wyspie! 

Codziennie świeża żywność, owoce, warzywa, napoje i 
znacznie więcej….

Jadranka yachting
Firma„Jadranka yachting“oferuje możliwość
jednodniowych wycieczek, jak i czarter.
Firma jest właścicielem 18 jachtów.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź
www.jadranka-yachting.com.
Grupa Jadranka życzy Państwu przyjemnej zabawy i 
niezapomnianego rejsu!
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Połączenie 
promowe
zwyspami Cres i Lošinj
Rozkład połączeń promowychma 
charakter wyłącznie informacyjny. 
Informacje o cenach i połączeniach 
promowych www.jadrolinija.hr

Valbiska - Merag: Tel. +385 51 840 202 
Porozina - Brestova: Tel. +385 51 840 620

Cres
Cres jest największym miastem na wyspie o tej 
samej nazwie, a zarazem drugim miastem pod 
względem wielkości na archipelagu. Wpływy 
Republiki Weneckiej są najlepiej widoczne 
podczas spaceru wąskimi uliczkami miasta. 
Liczne kościoły, pałace, bramy miasta i wieże, 
wskazują na bogatą historię miasta.

Lubenice
Lubenice to zaby tkowa miejscowość, 
us y tuowana na w ysok im ur wisku,  na 
wysokości 378 m nad poziomem morza. 
Jej unikalne położenie, strome zejście do 
morza i przepiękna architektura domów 
są fascynujące. Punktem kulminacyjnym 
wydarzeń kulturalnych są koncerty w okresie 
letnim.

Valun
Valun stał się sławny dzięki austriackiemu seria-
lowi „Der Sonne entgegen“ (W stronę słońca). 
Mały port, domy położone jeden obok drugie-
go oraz liczne kawiarenki, zachęcają do relak-
su i odpoczynku.

Martinšćica
Martinšćica położona jest zaledwie kilometr 
od kempingu Slatina. Z zatoki Tiha można się 
przejść wygodną ścieżką,bezpośrednio do 
ładnego miejscowego portu. W miejscowości 
znaleść można kilka restauracji, barów, sklep, 
pocztę jak i biuro informacji turystycznej.

Osor
Osor jest miastem z dawnych wieków, który 
za czasów żeglugi morskiej rozwinął się w 
ważne dla marynarzy miasto, ze względu na 
swoje liczne, małe zatoczki i ukryte porty. 
Oprócz tego Osor był także siedzibą biskupów, 
a ślady przeszłości są tu widoczne po dziś 
dzień. Przedstawienia artystyczne oraz znane 
„Osorskie wieczory muzyczne“,odbywające 
się w czasie lata, zmieniają to miasteczko w 
jedno z najbardzej tętniących życiem miejsc 
na wyspie. Miasteczko jest połączone mostem 
ruchomym z wyspą Lošinj.

Punta Križa
Punta Križa to mała miejscowość leżąca na 
wzniesieniu, a z każdej jej strony rozciąga 
się widok na morze. Tu również krzyżują się 
wszystkie wiejskie drogi, wiodące do wiosek 
pasterskich. Punta Križa jest oddalona 15 
km od głównej drogi, a dojechać tu można 
jedynie wąską i krętą drogą.Z tego też względu 
spokój i wypoczynek są w tej miejscowości 
zagwarantowane. Lasy dębowe i dziki świat 
zwierząt sprawią, że doświadczysz przyrody 
z bliska. 

Mali Lošinj
Mały Lošinj jest największym miastem Zatoki 
Kvarner. Początki Małego Lošinja, szczególnie 
jako portu, sięgają XII wieku. Pod koniec 
XIX wieku odkryto leczniczywpływ klimatu 
panującego na wyspie, co miasteczko to 
przekształciło w modne zimowe uzdrowisko 
ówczesnej monarchii austro-węgierskiej. 
Mały Lošinj usytuwany jest w skrytej zatoczce, 
otoczony białymi domami o czerwonych 
dachach, kościołem z typową dzwonnicą–
jeśli go sobie tak wyobrazisz, otrzymasz 
jego wiarygodny wygląd. Dzisiejszy Mały 
Lošinj posiada szpital, aptekę, komendę 
policji, pocztę, stocznię, bank, liczne sklepy 
i przytulne kawiarenki, k tóre rozciągają 
się po całej zatoce portowej. Niedawno 
wyremonowany plac przed portem,zaprasza 
aby zatrzymać się na chwilę i odpocząć 
właśnie tu.

Veli Lošinj
Veli Lošinjleży 4 km na południowy – wschód 
od MałegoLošinja. Dokładnie na wjeździe do 
portu, usytuowany jest,godny podziwu, baro-
kowy kościół parafialny z dzwonnicą. Wysokie 
elewacje budynków w porcie i bogato zdobio-
ne wille z uroczymi ogrodami, stanowią atrak-
cje tego miasta.Marynarze przywozili tu wiele 
egzotycznych i niespotykanych roślin, ze swo-
ich dalekich podróży.

Lista miejsc od A do Z
Wyspa Krk – Wyspa Cres

Valbiska Merag
Ważne od 02. 06. do 29. 06. & od 04. 09. do 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

Ważne od 30. 06. do 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

Istra – Wyspa Cres

Brestova porozina
Ważne od 02. 06. do 29. 06. & od 04. 09. do 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

Ważne od 30. 06. do 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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Commandez notre catalogue gratuit, sans aucune obligation ”KUGA TOURS Campingreisen (Voyages pour les campeurs)" à :
Telefon: +49-(0)9221-84110 • www.kuga-tours.de • info@kuga-tours.de

Camper travels

Order our free catalogue ”KUGA TOURS Campingreisen 2018 
Telefon: +49-(0)9221-84110 • www.kuga-tours.de • post@kuga-tours.de

For and
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Jaskinia Postojna

Wiwarium Proteus

Zamek w Predjamie

      PARK
         JASKINIOWY     

     POSTOJNA

Niezwykła sieć tuneli, korytarzy i sal, zdumiewająca różnorodność form 
krasowych, jak również łatwy dostęp to tylko niektóre z przyczyn ogromnej 
popularności jaskini Postojna, którą w ciągu 200 lat podziwiało 38 milionów 
odwiedzających z całego świata. To właśnie w jaskini Postojna możesz wybrać 
się na przejażdżkę wyjątkowym podziemnym pociągiem, który zabierze Cię w 
niezapomnianą podróż. Przejeżdżając pod widowiskowymi łukami skalnymi, 
które natura przyozdobiła stalaktytami z wyglądu przypominającymi żyrandole, 
zwiedzisz zachwycający podziemny świat pełen figlarnych wapiennych rzeźb.

www.postojnska-jama.eu

NIEzAPOmNIANA PRzYgOdA

Jaskinia Postojna
– podziemny raj Słowenii

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

MaMy dla Ciebie 
największy wybór 
liderów rynku
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Camping Cres Lošinj
Jadranka camping

onLine BooKing

www.camps-cres-losinj.com
NAJLEPSZY KEMPING W CHORWACJI

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


