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ZEMLJEVID NAŠIH KAMPOV

Popolna prožnost vašega 
potovanja v sezoni 2022

– Če se odločite spremeniti datum ali mesto 
vašega bivanja, lahko to brezplačno storite 
najkasneje 7 dni pred prvotnim začetkom 
počitniškega potovanja.
– Cena bo določena v skladu s preglednico cen 
v destinaciji v času vašega bivanja.

• ZGODNJA REZERVACIJA
-10 % do 15. aprila 2022
Prihranili boste do 39 € na dan iz osnovne 
preglednice cen prenočišč.

Pogoji:
• Kavcija v višini 150 € v 7 dneh.
• Končno plačilo 21 dni pred prijavo.
• Fleksibilnost datuma in destinacije ohranjena!

Odstopnine v primeru odstopa od pogodbe:
Več kot 14 dni vnaprej brez plačila za preklic
14–1 dni vnaprej 90 % celotne cene
Brez prijave 100 % celotne cene

• PLAČILO VNAPREJ
-20 % do 15. aprila 2022
Prihranili boste do 79 € na dan iz osnovne 
preglednice cen prenočišč.

Pogoji:
• Plačilo vnaprej 100 % v 7 dneh.
• Fleksibilnost datuma in destinacije ohranjena!
• Rezervacije ni mogoče preklicati.

POJASNILA
ADAC Klassifikation 2022 SUPER

2022

PINCAMP.DE

DRUŽINI PRIJAZNA
CENA

LETOVIŠČE
ZELENO

DESTINACIJA
VRHUNSKA

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

Ocena splošnega
standarda kampa 

Poceni dopust za družine 

Naša izbira za najbolj 
priljubljeno destinacijo

Naša izbira za najboljši 
kamp

Naravi prijazen kamp

Modra zastava
za čisto morje

Naturistično letovišče (FKK)

NOVICE 2022 PIKTOGRAMI

Plažne storitve

Bazen

Vodne atrakcije
ali vodni park

Wellness

Savna

Potapljanje, 
potapljaški tečaji

Jadralno deskanje 
ali jadranje

Satelitska 
televizija

Razdalja
od obale

Supermarket
ali minimarket

Restavracija

Avtomatski pralni 
stroj 

Wi-Fi povezava

Zabaviščni park

Jahanje

Otroško igrišče

Animacijski 
program

Dovoljeno pečenje 
na žaru

Biljard

Ribolov

Hišni ljubljenčki 
niso dovoljeni

Pohodnišstvo ali 
nordijska hoja

Telovadnica ali 
fitnes center

Teniška igrišča

Namizni tenis

Minigolf,
golf

Večnamensko 
športno igrišče

Igrišče za odbojko 
ali za odbojko
na mivki

Kolesarenje, 
kolesarske poti

Plezanje, ferrata

Za zagotovitev jasnejših informacij o naši počitniški destinaciji 
smo uporabili piktograme za opis opreme posameznih letovišč.

AVSTRIJA

HRVAŠKA

ITALIJA

Jadransko morje

25 Peterdorf

1Lanterna
2Poreč
3Funtana

4
Vrsar 5

Fažana
6Mali Lošinj

8 Lopar
7 Rab

9 Biograd na Moru
10 Murter

11 Vodice

12

Živogošće

13Lago di Garda 14
Caorle

15
Cavallino

1617

18Lido degli Estensi

19 Martinsicuro
20 Tortoreto Lido

21 Giulianova Lido

22 Lido del Sole

23

Marina di Campo

24

Aglientu
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TABELA S CENAMI V €/NOČITEV
Vrste nastanitve Šotor Chalet Mobilna hiška

Cenovna kategorija A B C D E F G H I J

4 ORSERA 
CAMPING 
RESORT

Istra,
Vrsar

8 SAN MARINO
CAMPING 
RESORT

Otok Rab,
Lopar

10 JEZERA VILLAGE
HOLIDAY RESORT

Dalmacija,
Otok Murter

22 STELLA DEL SUD
CAMPING 
VILLAGGIO

Apulija,
Lido del Sole

12 CAMPING DOLE
Dalmacija,

Živogošće

25 CAMPING BELLA 
AUSTRIA

Štajerska,
Peterdorf

2 SOLARIS 
NATURIST
CAMPING RESORT

Istra,
Lanterna

11 CAMPING 
IMPERIAL

Dalmacija,
Vodice

21 VILLAGE 
RESIDENCE
JULIAMARE

Abruzzo,
Giulianova Lido

22 STELLA DEL SUD
CAMPING 
VILLAGGIO

Apulija,
Lido del Sole

4 ORSERA CAMPING 
RESORT

Istra,
Vrsar

6 CAMPING 
VILLAGE & 
RESORT POLJANA

Otok Lošinj,
Mali Lošinj

9 CAMPING PARK
SOLINE

Dalmacija,
Biograd na Moru

10 JEZERA VILLAGE
HOLIDAY RESORT

Dalmacija,
Otok Murter

12 CAMPING DOLE
Dalmacija,

Živogošće

18 MARE E PINETA
INTER. CAMPING

Emilia
Romagna, Estensi

19 RIVA NUOVA
CAMPING VILLAGE

Abruzzo,
Martinsicuro

5 CENTRO VACANZE
BI VILLAGE

Istra,
Fažana

8 SAN MARINO
CAMPING RESORT

Otok Rab,
Lopar

20 SALINELLO
VILLAGGIO

Abruzzo,
Tortoreto Lido

23 CAMPING VILLE
DEGLI ULIVI

Otok Elba,
Marina di Campo

1 LANTERNA 
PREMIUM 
CAMPING RESORT

Istra,
Lanterna

7 PADOVA PREMIUM
CAMPING RESORT

Otok Rab,
Rab
MH PREMIUM

EXCLUSIVE CHALET

12 CAMPING DOLE
Dalmacija,

Živogošće
MH X-LINE

13 CAMPING BELLA
ITALIA

Veneto,
Lago di Garda

14 CENTRO VACANZE
SAN FRANCESCO

Veneto,
Caorle

16 CAMPING 
VILLAGE
CAVALLINO

Veneto,
Cavallino

24 CAMPING 
VILLAGE BAIA BLU 
LA TORTUGA

Sardinija,
Aglientu

1 LANTERNA 
PREMIUM 
CAMPING RESORT

Istra,
Lanterna
MH PREMIUM

EXCLUSIVE GRAND

7 PADOVA PREMIUM
CAMPING RESORT

Otok Rab,
Rab
MH PREMIUM

EXCLUSIVE GRAND

17 CAMPING 
VILLAGE
MEDITERRANEO

Veneto,
Cavallino

20 SALINELLO
VILLAGGIO

Abruzzo,
Tortoreto Lido

MH X-LINE DESIGN

8 SAN MARINO
CAMPING RESORT

Otok Rab,
Lopar

MH PREMIUM
EXCLUSIVE FAMILY

15 UNION LIDO
Veneto,

Cavallino-Treporti
MH LUX SUPERIOR

3 ISTRA PREMIUM
CAMPING RESORT

Istra,
Funtana
MH PREMIUM

EXCLUSIVE GRAND

Popust za zgodnji nakup do 

–20 %
do 15. 4. 2022

Prijava 16.00 h.

Odjava 9.00 h.

Od–do N
A
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1. 4. – 7. 5. 3 Abr. – – – 30 40 45 55 65 75 95
7. 5. – 21. 5. 3 Abr. – – – 40 50 55 65 75 85 125

21. 5. – 4. 6. 3 Abr. 20 – 25 55 65 75 85 95 115 145
4. 6. – 11. 6. 3 Abr. 20 25 35 65 75 85 95 115 125 175

11. 6. – 18. 6. 3 Abr. 25 35 45 75 95 115 125 135 145 195
18. 6. – 25. 6. 7 Sa 35 45 55 85 115 125 135 150 165 215
25. 6. – 2. 7. 7 Sa 45 55 65 100 135 145 165 175 185 265

2. 7. – 9. 7. 7 Sa 60 70 75 125 145 165 185 195 215 315
9. 7. – 30. 7. 7 Sa 75 85 95 145 165 185 215 235 275 375

30. 7. – 13. 8. 7 Sa 85 95 115 165 185 195 235 255 295 395
13. 8. – 20. 8. 7 Sa 75 85 95 145 165 185 215 235 275 375
20. 8. – 27. 8. 7 Sa 65 75 80 130 150 170 195 215 225 325
27. 8. – 3. 9. 7 Sa 35 45 55 80 100 115 135 150 165 245

3. 9. – 10. 9. 7 Sa 25 35 45 60 80 85 105 115 125 145
10. 9. – 17. 9. 3 Abr. 20 25 35 40 50 55 65 75 85 115
17. 9. – 5. 11. 3 Abr. – – – 30 40 45 55 65 75 95

CENE NAVEDENE V TABELI
Dnevni najem šotora ali koče za 1–6 ljudi

Parkiranje za 1 avto
Vsi stroški vode in energije

Dnevni najem mobilne hiše Lux za 1–6 ljudi
Parkiranje za 1 avto

Vsi stroški vode in energije

OBVEZNE PRISTOJBINE

Davki + lokalne 
pristojbine

Vračljivo predplačilo 
50 €/šotor

Davki + lokalne pristojbine
Vračljivo predplačilo

50 €/chalet
Končno čiščenje

30 €/chalet

• Davki in lokalne pristojbine (glej posamezno destinacijo)
• Končno čiščenje: Lux, Lux Superior, Domus, Classic 40 €/mobilna hiška
 Lux Grand, X-Line, X-Line Design, Premium Exclusive Chalet 50 €/mobilna hiška
 Premium Exclusive Grand, Premium Exclusive Family 60 €/mobilna hiška

• Posteljnina + brisače: Premium Exclusive Grand, Chalet in Family +16 €/osebo
• Vračljivo predplačilo (plačilo v kraju bivanja):
 Lux, Lux Grand, Lux Superior, Domus, Classic 100 €/mobilna hiška
 Premium Exclusive Grand, Chalet, Family, X-Line, X-Line Design 150 €/mobilna hiška

DODATNO

Posteljnina +12 €/os.
Brisače (set) +4 €/os.

Chalet Cool +7 €/nočitev
Posteljnina +12 €/os., 
dvojna postelja +24 €

Brisače (set) +4 €

• Mobilna hiška Premium Exclusive Grand (Union Lido) +35 €/nočitev
• Mobilna hiška Lux Grand (Lanterna, San Marino, Soline, Dole) +10 €/nočitev
• Mobilna hiška Lux (Union Lido), Classic (Stella del Sud), Domus (Ville degli Ulivi) -5 €/nočitev
• Mobilna hiša v območju doplačila v coni I. – pogled na morje (Istra, Padova) +25 €/nočitev,
 območje Bella Vista (Orsera), območje A (San Francesco), območje A (Mare e Pineta) +10 €/nočitev

• Posteljnina: Lux, Lux Grand, X-Line, X-Line Design, Lux Superior, Domus, Classic
 enojna postelja +12 €, dvojna postelja +24 €
• Brisače (set) +4 € (netkano blago)
• Posebna bivalna enota +20 €/mobilna hiškaPosteljno perilo in brisače so narejeni iz netkanega 

blaga
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VICTORIA MOBILNA HIŠKA PREMIUM EXCLUSIVE GRAND Od 65 €/nočitev

870 cm

410 cm

• 1 spalnica z zakonsko posteljo (164×204 cm), 18 cm vzmetnica
• 1 spalnica z dvema ločenima posteljema (84×205 cm), 18 cm vzmetnica
• Dnevna soba z raztegljivo dvojno posteljo 
• Odeje in blazine (posteljnine in brisače za obvezno pristojbino)
• 2× sanitarna oprema (prha, toaleta, umivalnik, sušilnik za lase)
• 2× klimatizacija, televizija
• Popolnoma opremljena kuhinja
• 217 l hladilnik, pomivalni stroj, grelnik vode, kuhalnik za kavo, mikrovalovna pečica
• Pokrita terasa približno 25–27 m2

• Vrtno pohišstvo (miza, stoli, 2× ležalnik za sončenje), žar za doplačilo
• Parkirno mesto za eno vozilo

+ 36 m2 + pokrita terasa

KLIMATIZACIJA

Istra, Funtana – Istra Premium Camping Resort

Dnevna soba s kuhinjskim območjem in jedilnico Spalnica z dvojno posteljo Spalnica z dvema ločenima posteljema Stranišče/Prha

© Valamar Riviera
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VICTORIA MOBILNA HIŠKA PREMIUM EXCLUS. CHALET Od 55 €/nočitev Od 75 €/nočitevVICTORIA MOBILNA HIŠKA LUX SUPERIOR

800 cm

30
0 

cm

+ 20 m2 + pokrita terasa

• Dnevna soba z zakonsko posteljo in dvojni raztegljivi kavč 
• Odeje in blazine (posteljnine in brisače za obvezno 
pristojbino)

• Sanitarna oprema (prha, toaleta, umivalnik, sušilnik za lase)
• Klimatizacija
• Popolnoma opremljena kuhinja
• 217 l hladilnik, pomivalni stroj, grelnik vode, kuhalnik za 
kavo, mikrovalovna pečica

• Pokrita terasa približno 12 m2

• Vrtno pohišstvo (miza, stoli, ležalnik za sončenje), žar za 
doplačilo 

• Parkirno mesto za eno vozilo v rezerviranem območju

500 cm

40
0 

cm

+ 24 m2 + pokrita terasa

• 1 spalnica z zakonsko posteljo
• 1 spalnica z dvema ločenima posteljema
• Dnevna soba z raztegljivo dvojno posteljo
• Odeje in blazine (posteljnina za doplačilo)
• Prha, toaleta, umivalnik, sušilec za lase
• Klimatizacija
• Popolnoma opremljena kuhinja
• 212 l hladilnik, grelnik vode, mikrovalovna pečica
• Pokrita terasa približno 19.2 m2

• Vrtno pohišstvo (miza, stoli, ležalnik za sončenje)
• Parkirno mesto za eno vozilo

Stranišče/Prha Stranišče/PrhaKuhinjsko območje 

Dvojna postelja 

Dnevna soba – kuhinjsko območje, jedilnica in dvojni raztegljivi kavč 

Otok Rab, Rab – Padova Premium Camping Resort (tipična fotografija) © Valamar Riviera

© Valamar Riviera

Veneto, Cavallino-Treporti – Union Lido

Dnevna sobaSpalnica z dvojno posteljo

Spalnica z dvojnimi posteljemi

KLIMATIZACIJA KLIMATIZACIJA
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VICTORIA MOBILNA HIŠKA X-LINE Od 55 €/nočitev Od 65 €/nočitevVICTORIA MOBILNA HIŠKA X-LINE DESIGN

• 1 spalnica z zakonsko posteljo
• 1 spalnica z dvema ločenima posteljema
• Dnevna soba z raztegljivo dvojno posteljo
• Odeje in blazine (posteljnina za doplačilo)
• Prha, toaleta, umivalnik (različne modifikacije)
• Klimatizacija
• Popolnoma opremljena kuhinja
• 217 l hladilnik, grelnik vode, mikrovalovna pečica
• Pokrita terasa približno 15 m2

• Vrtno pohišstvo (miza, stoli, ležalnik za sončenje)
• Parkirno mesto za eno vozilo

+ 32 m2 + pokrita terasa
800 cm

40
0 

cm

800 cm

40
0 

cm

• 1 spalnica z zakonsko posteljo
• 1 spalnica z dvema ločenima posteljema
• Dnevna soba z raztegljivo dvojno posteljo 
• Odeje in blazine (posteljnina za doplačilo)
• Prha,toaleta, umivalnik, sušilec za lase
• Klimatizacija
• Popolnoma opremljena kuhinja
• 217 l hladilnik, pomivalni stroj, grelnik vode, 
mikrovalovna pečica

• Pokrita terasa približno 10 m2

• Vrtno pohišstvo (miza, stoli, ležalnik za sončenje, 
sprostitveni viseči stol)

• Parkirno mesto za eno vozilo

+ 32 m2 + pokrita terasa

Stranišče/PrhaStranišče/Prha

Dalmacija, Živogošće – Camping Dole

Spalnica z dvojno posteljo

Spalnica z dvojnimi posteljemi Kuhinjica Jedilnica

Abruzzo, Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Spalnica z dvojno posteljoSpalnica z dvojnimi posteljemi

Dnevna soba in kuhinja

KLIMATIZACIJA KLIMATIZACIJA
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VICTORIA MOBILNA HIŠKA LUX Od 30 €/nočitev Od 45 €/nočitevVICTORIA MOBILNA HIŠKA LUX GRAND

Abruzzo, Tortoreto Lido – Salinello Villaggio Otok Rab, Lopar – San Marino Camping Resort

800 cm

30
0 

cm

800 cm

40
0 

cm

KLIMATIZACIJA KLIMATIZACIJA

• 1 spalnica z zakonsko posteljo
• 1 spalnica z dvema ločenima posteljema
• Dnevna soba z raztegljivo dvojno posteljo
• Odeje in blazine (posteljnina za doplačilo)
• Prha, toaleta, umivalnik (različne modifikacije)
• Klimatizacija
• Popolnoma opremljena kuhinja
• 120–212 l hladilnik, grelnik vode, mikrovalovna pečica
• Pokrita terasa približno 9–14 m2

• Vrtno pohišstvo (miza, stoli, eventualno ležalnik za 
sončenje)

• Parkirno mesto za eno vozilo

+ 24 m2 + pokrita terasa

• 1 spalnica z zakonsko posteljo
• 1 spalnica z dvema ločenima posteljema
• Dnevna soba z raztegljivo dvojno posteljo
• Odeje in blazine (posteljnina za doplačilo)
• 2× sanitarna oprema (prha, toaleta, umivalo)
• Klimatizacija
• Popolnoma opremljena kuhinja
• 212 l hladilnik, grelnik vode, mikrovalovna pečica
• Pokrita terasa približno 9–14 m2

• Vrtno pohišstvo (miza, stoli, eventualno ležalnik za sončenje)
• Parkirno mesto za eno vozilo

+ 32 m2 + pokrita terasa

Dnevna soba

Stranišče/Prha Spalnica z dvojnimi posteljemi Spalnica z dvojno posteljo Spalnica z dvojno posteljo Spalnica z dvojnimi posteljemi

Dnevna soba

Stranišče/Prha



8 +420 602 660 001

VICTORIA MOBILNA HIŠKA DOMUS Od 40 €/nočitev Od 25 €/nočitevVICTORIA MOBILNA HIŠKA CLASSIC

Otok Elba, Marina di Campo – Camping Ville degli Ulivi Apulija, Lido del Sole – Stella del Sud Camping Villaggio

770 cm

25
0 

cm

800 cm

30
0 

cm

• 1 spalnica z zakonsko posteljo 
• 1 manjša otroška spalnica s pogradom (2.4 m2)
• Odeje in blazine (posteljnina za doplačilo)
• Prha, toaleta, umivalo
• Klimatizacija
• Popolnoma opremljena kuhinjica 
• 160 l hladilnik, grelnik vode, mikrovalovna pečica
• Šotorni paviljon približno 9 m2

• Vrtno pohišstvo (miza, stoli, ležalnik za sončenje)
• Parkiranje za eno vozilo na reserviranem parkirišču
• Opozarjamo na majhne prostore za shranjevanje

19 m2 + paviljon+
• 1 spalnica z zakonsko posteljo
• 1 spalnica z enojno posteljo in s pogradom
• Odeje in blazine (posteljnina za doplačilo)
• Prha, toaleta, umivalo
• Klimatizacija
• Popolnoma opremljeno kuhinjsko območje 
• 120 l hladilnik, grelnik vode, mikrovalovna pečica
• Pokrita terasa približno 10 m2

• Vrtno pohišstvo (miza, stoli, eventualno ležalnik za 
sončenje)

• Parkirno mesto za eno vozilo 

+ 24 m2 + pokrita terasa

Spalnica z dvojno posteljo

Kuhinjsko območjeStranišče/PrhaOtroška spalnica s pogradom

Stranišče/Prha Kuhinjica

Dnevna sobaSpalnica z dvojno posteljo

Spalnica s pogradom

KLIMATIZACIJA KLIMATIZACIJA
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VICTORIA CHALET/VICTORIA CHALET COOL Od 25 €/nočitev Od 20 €/nočitevVICTORIA ŠOTOR

Dalmacija, Živogošće – Camping Dole Otok Rab

• 2 ločeni spalnici za 2 osebi
• Pograd za 2 osebe v dnevni sobi koče
• Odeje in blazine (posteljnine za doplačilo)
• Opremljena kuhinjica
• 120 l hladilnik
• Elekrična razsvetlava, vtičnice 220 V 
• Klimatizacija (za dodatno pristojbino, samo Chalet Cool)
• Pokrita terasa približno 5 m2

• Vrtno pohišstvo (miza, stoli)
• Parkiranje za eno vozilo

+ 24 m2 + pokrita terasa

• 2 ločeni spalnici opremljeni s trdnimi posteljami in z vzmetnicami 
iz pene

• Odeje in blazine (posteljnina za doplačilo)
• Opremljena kuhinjica
• 120 l hladilnik
• Garderobna omara
• Električna razsvetljava, vtičnice 220 V 
• Zavetje před soncem
• Vrtno pohišstvo (miza, stoli)
• Parkiranje za eno vozilo

+ 22 m2 + zavetje před soncem

SpalnicaDnevna soba with bunk bedsKuhinjica Garderoba Opremljena kuhinjica Dnevna soba s pogledom v eno spalnico

KLIMATIZACIJA ZA PLAČILO – SAMO CHALET COOL
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LANTERNA PREMIUM CAMPING RESORT1 55–255 €/mobilna hiška/nočitev

ISTRA – POREČ Victoria mobilna hiška Premium Exclusive Grand
Victoria mobilna hiška Lux/Lux Grand

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

DESTINACIJA
VRHUNSKA GPS: N 45°17’47.638”

 E 13°35’38.49”

Destinacija: Lanterna je gozdnati polotok v najsevernejšem delu riviere Poreč (9 km od Poreče, 7 km od Novigrada).

Letovišče: Lanterna Premium Camping Resort je eden od najbolj znanih, največjih in najbolj opremljenih letovišč v Hrvaški s fantastično lokacijo 
ob morju na gozdnatem polototoku Lanterna.

Victoria nastanitev:
• Victoria mobilne hiške Premium Exclusive Grand se nahajajo v novem območju, približno 200 m od vodnega parka in približno 500 m od plaže, 
nekatere od hišic imajo pogled na morje.

• Victoria mobilne hiške Lux and Lux Grand se nahajajo 400 m od Val Marbello Family Plaža, blizu sistema otroških bazenov. Mobilni hiši Lux 
št. 15 in 16 sta nameščena jugozahodno od recepcije, 300 m od Val Adrija Sandy Family Plaža, približno 2 km od vodnega parka za družine.

Plaža: Tipične istrske plaže v dolžini 3 km, nagrajene z Modro zastavo, izmenjujejo se kamenčki, kamni in betonske plošče s prilagojenimi vhodi 
v vodo, peščeno-gramozna plaža. Priporočamo obutev za v vodo. V bližini se nahaja nudistična (FKK) plaža. 

Šport in zabava:
• Aquamar Lanterna – družinski sladkovodni par ogrevan na 28 °C s skupno površino 1,525 m2 z vodnimi tobogani in z drugimi vodnimi atrakcijami 
približno 150 m stran od naših mobilnih hišic 

• Otroško vodno igrišče z bazeni ogrevanimi na 30 °C
• Glavni bazen z morsko vodo s površino 727 m2

• 16 bazenov s skupno površino 2,600 m2

• Wellness Mediteran Spa s ponudbo masaže na plaži 
• V-Sport Park – športno območje (tenis, večnamensko igrišče, odbojka na mivki, skejtpark, namizni tenis)
• Terra Magica Adventure Minigolf – pustolovski minigolf
• Stay Fit – celodnevni programi za zdrav način življenja (aerobika, zumba, nordijska hoja, joga, pilates, vodni-aerobik, aqua dance, kolesarenje itd.
• Marine water attractions – motorni čolni, pedalini, kajaki, napihljive atrakcije, itd.
• Music & Fun – razvedrilne glasbene in plesne večere za vse starosti
• Children clubs – Maro Baby Club (0–3 let), Maro Club (3–7, 7–12 let), Teens Lounge (12+), Maro Playzone
• Restavracije in bari – Trattoria La Pentola, Oliva Grill, Tuna Bay Grill, Restoran Greno Duro, Pizzeria Kras, Mezzino Street, Cafe Belvedere, Movida 
Bar Beat Bench Club, Mezzino Snack Bar, Zoo Beach Bar

• Lanterna Summer Nights – poletne noči polne zabave 
• Piazza – osrednji trg z trgovinami, bari in s prostori za druženje in zprostitev.

Nasveti za izlete: Poreč, Novigrad, Lim zaliv, Rovinj, Vrsar, Pula, 
Brijuni, Benetke.

400 m 400 m Brezplačno 300–500 m 30 HRK 500/100 m50 HRK

Lanterna Premium Camping Resort – Val Adria Sandy Family Plaža

Lanterna Premium Camping Resort – Aquamar Lanterna s sladko vodo

Lanterna Beach BarVictoria mobilna hiška Premium Exclusive Grand

Lanterna Premium Camping Resort – sistem bazenov z morsko vodo 

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

Premium družinsko letovišče najvišje kakovosti

ADAC Klassifikation 2022 SUPER
2022

PINCAMP.DESezona: 10. 4. – 2. 10. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1.5 € os./nočitev, otrok 12–18 let 50 %;
 registracija/os. 1.0 €

G H

Hrvaška | Istra

100 m/2 km 1500 m Brezplačno 50 m Vse vrste100 m/2 km30 HRK/uro70 HRK/uro 20 HRK/uro
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SOLARIS NATURIST CAMPING RESORT  2 30–165 €/mobilna hiška/nočitev

ISTRA – POREČ Victoria mobilna hiška Lux

LETOVIŠČE
ZELENO

DESTINACIJA
VRHUNSKA GPS: N 45°17’26”

 E 13°35’4”

Destinacija: Lanterna je gozdnati polotok v najsevernejšem delu riviere Poreč (9 km od Poreče, 7 km od Novigrada).

Letovišče: Solaris Naturist Camping Resort se nahaja na čudovitem podeželju gozdnatega polotoka Lanterna . Je zraven in del kompleksa 
apartmanov Lanterna in Solaris. Obmorska promenada vodi okoli polotoka Lanterna, povezuje tudi Lanterna Premium Camping Resort. Je 
tam majhen turistični vlakec, ki vodi znotraj letovišča Solaris in tudi med posameznimi letovišči na polotoku, zagotavlja udobno povezavo med 
posameznimi letovišči in bližnjo vasjo Tar, kjer je velik supermarket. Letovišče ponuja tudi recepcijo, trg, tržnico, pekarno, pet restavracij, gril 
restavracije in gostilne (polpenzion se lahko naroči v obliki bifeja). Blizu recepcije je brezplačno Wi-Fi območje. Glavna ponudba letovišča Solaris 
je 2-5 km-dolga, razgibana obala, s čudovitimi zalivi in z romantičnimi pogledi na večinoma odprto morje. Letovišče vključuje dve krajinski prodnati 
naturistični plaži, Galeb in Sidro, ena izmed njih je bila nagrajena z Modro zastavo za čisto morje in plažo. Ob plaži Sidro je bazen z naravno sladko 
vodo, pri tej plaži je tudi center za vodne športe.

Victoria nastanitev:
• Victoria mobilne hiške Lux se nahajajo v gozdnatem delu letovišča nekaj 400 m od obale s plažama Galeb in Sidro.

Plaža: Obalo sestavljajo 1.5 km-dolge naravne naturistične plaže z betonskimi ploščami, umetno izdelane vstope v vodo in travnate, delno senčene 
površine nad naravno obalo. Letovišče vključuje dve krajinski prodnati plaži, Galeb and Sidro – plaža se postopoma spušča v vodo, je torej primerna 
za otroke. Priporočamo nošenje čevljev za v vodo.

Šport in zabava: Naturistični sladkovodni bazen nahajajoči se na plaži Sidro,center za vodne športe, teniška igrišča, odbojka na mivki, večnamensko 
igrišče in izposoja koles. Za vstopnino je ponujan vstop v vodne parke, mini golf, pedaline, kajake, motorne čolne, trampoline, je ponujana izposoja 
koles, ležalnikov in sončnikov ali izlet s poskusnim potapljanjem. V glavni sezoni profesionalni animatorji organizirajo zabavne programe za otroke 
in za odrasle. Slavni Solaris Carnival poteka vsako leto 4.avgusta. V ponudbi lahko najdete več zanimivosti v bližnjem športem centru Lanterna.

Nasveti za izlete: Poreč, Novigrad, Lim zaliv, Rovinj, Vrsar, Pula, Brijuni, Benetke.

Solaris Naturist Camping Resort

Naturistični sladkovodni bazen

Victoria mobilna hiška LuxSolaris Naturist Camping Resort – restavracija

Solaris Naturist Camping Resort – plaža

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera © Valamar Riviera

Naturistično letovišče

100 m 300 m Brezplačno
– recepcija 400 m Za pristojbino 400 m Brezplačno 50 m70 HRK/uro

ADAC Klassifikation 2022 TIPP
2022

PINCAMP.DE

DRUŽINI PRIJAZNA
CENA

Sezona: 10. 4. – 2. 10. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1.5 € os./nočitev, otrok 12–18 let 50 %;
 registracija/os. 1.0 €

D

Hrvaška | Istra
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ISTRA PREMIUM CAMPING RESORT3 95–395 €/mobilna hiška/nočitevitev

ISTRA – FUNTANA Victoria mobilna hiška Premium Exclusive Grand

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

DESTINACIJA
VRHUNSKA GPS: N 45°10’28”

 E 13°35’32”

Destinacija: Očarljivo majhno letovišče Funtana se nahaja na istrskem polotoku med Porečem in Vrsarjem. Vključuje najbolj južni del poreške 
riviere, ki se na splošno šteje med najbolj razvite turistične regije na Hrvaškem. Ime vasi izhaja iz izvirov pitne vode, ki izvirajo na tem območju. Obala 
je tukaj zelo razgibana, obkrožena z romantičnimi majhnimi otoki. Celotna regija je bogato gozdnata z mrežo kolesarskih poti. Najbližje turistične 
znamenitosti so Vrsar (približno 3 km), Lima zaliv (6 km), Poreč (7 km) in Rovinj (13 km). Za zabavo lahko obiščete Funtana “Dinopark” ali vodni park 
Istralandia (29 km). Letovišče Funtana seveda ponuja tudi številne restavracije, gostilne in restavracije z jedmi na žaru in z lokalnimi kulinaričnimi 
specialitetami in pestra ponudba kakovostnih istrskih vin.

Letovišče: Istra Premium Camping Resort s prvovrstno opremo in storitvami:
• Piazza – na osrednjem trgu kampa se nahaja Grano Duro Pizza & Pasta restaurant, trgovine, bare in prizorišče za različne dogodke v fantastičnem 
sredozemskem okolju. 

• Oliva Grill – okusna sredozemska kuhinja na osnovi specialitet z žara, prigrizkov in lahkih solat

Victoria nastanitev:
• Victoria mobilne hiške Premium Exclusive Grand se nahajajo sredi mediteranske vegetacije, v delu letovišča ki je znano kot Orlandin, zelo blizu 
plaže (približno 30–100 m).

Plaža: Obala Istra Resorta je 1.5 km dolga in ima različne vrste plaž, vključuje the Val Maro Family Plažo – 550-metrov-dolga prodnata-in-peščena 
plaža z Modro zastavo in z čudovitim pogledom na Vrsar. Je to ena najlepših plaž na Jadranu. Druge plaže v letovišču – Marina plaža, Sunset plaža 
in Reverol plaža – to so razgibane, naravne plaže, sestavljene iz kamnitih plošč s prilagojenim vstopom v vodo. Ponekod so kamenčki in travnate 
površine za sončenje. Letovišče seveda ponuja številne vodne atrakcije, izposojo čolnov na pedale, kajakov in koles.

Šport in zabava:
• Aquamar – vrhunski družinski vodni park z več kot 1.000 m2 z bazeni, vodnimi atrakcijami in 350 m toboganov; največji izmed njih je Twister Slide, 
10 m visok

• Velik notranji prostor za zabavo z različnimi dejavnostmi in programi, ki potekajo v Istrskem gledališču, klubu za otroke in v baru Vetri lobby
• Historic Island Edutainment Park – pustolovščino na otoku Školjić predstavlja za otroke in mlade možnost postati raziskovalci in prebivalci 
bronaste dobe z malo pomočjo njunih gostiteljev, Epija in Tee

• Balance Mediterranean Spa – wellness
• Dnevni animacijski in fitnes programi za ljudi vseh starosti. Večerni glasbeni in razvedrilni programi.
• Teenagers’ Lounge – oaza za najstnike 
• Valamar Funtana Summerfest –odlična zabava skozi poletje za ljudi vseh starosti!
• Super Maro programi za otroke stare 3–7 in 7–11 let, takisto Maro Baby Club za otroke do 3 let. V glavni sezoni pestri dnevni animacijski programi 
za otroke in odrasle, dnevni športni programi

• Na osredjnem trgu Piazza dnevni zabavni programi in plesni večeri 
• Sport Park – športno območje, večnamensko športno igrišče, odbojka na mivki in igrišče za otroke 
• Sport Marina and Sport Bella Vista – velika izbira priljubljenih vodnih športov
• Terra Magica – pustolovsko igrišče za minigolf, vsaka luknja predstavlja drug istrski pogled ali zgodbo
• Široka izbira različnih tečajev v območju Marine, Sunset, Bella Viste 
in Orlandina neposredno ob morju ali v sredi sredozemskega zelenja 

Nasveti za izlete: Vrsar, Poreč, Limski zaliv, Rovinj, vodni park Istralandia.

Istra Premium Camping Resort

Istra Premium Camping ResortIstra Premium Camping Resort – Aquamar

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

Victoria mobilne hiške Premium Exclusive Grand v coni I. s pogledom na morje

ADAC Klassifikation 2022 SUPER
2022

PINCAMP.DE

Približno 
200 m

Približno 
200 m Brezplačno 30–100 m 80–120 HRK45 HRK

Prvo 5  letovišče ekstra razreda v Istri

Sezona: 1. 4. – 6. 11. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Local fees: turistična taksa 1.5 € os./nočitev, otrok 12–18 let 50 %; registracija/os. 1.0 €
Mobilna hiška v coni I. (s pogledom na morje): 25 €/nočitev

J

Hrvaška | Istra

200 mBrezplačno Približno 
200 m50 HRK 150 HRK/d. Okoli500 m



13www.victoria-mobilehome.com

ORSERA CAMPING RESORT  4 20–85 €/šotor/nočitev

ISTRA – VRSAR Victoria šotor

DESTINACIJA
VRHUNSKA GPS: N 45°9’19.973”

 E 13°36’36.349”

Destinacija: Vrsar je zelo znano središče v letovišču Poreč, ki se nahaja 10 km južno od Poreče. Obala je razgibana in bogata na majhne otoke. Južno 
od Vrsara leži znana turistčina destinacija Limski zaliv (zaščiteno območje, kjer se gojijo ribe in školjke).

Letovišče: Orsera Camping Resort se nahaja na robu mesta in je obklopljen z bujno zelenjo. Je zelo dobro opremljen in vzdrževan. Tukaj so lepe 
restavracije, trgovine, stojnica z zelenjavo, menjalnice in bankomat.

Victoria nastanitev:
• Victoria mobilne hiške Lux se nahajajo na terasah nad recepcijo, približno 200 m od plaže in cca. 800 m od Victoria šotorov.
• Victoria šotore in mobilne hiše št. 11–14 se spuščajo po terasah v coni Bella Vista v polsenci dreves, nekih 200 m od plaže.

Plaža: Beton in manjši kamenčki, priporočamo obutev za v vodo.

Šport in zabava: Med glavno sezono športno animacijski program, vadba, nordijska hoja, raztezanje, zvečer živa glasba. Otroško igrišče 
in majhen bazen za otroke. Igrišče za odbojko na mivki v bližini kampa. Idealni pogoji za 
potapljanje(možnost obiskovanja tečaja potapljanja), deskanje po pesku, izposoja čolnov 
in pedalinov na plaži. Najem koles in skuterjev v Vrsarju.

Nasveti za izlete: Poreč, Limski zaliv, Rovinj, Pula, Brijuni, Benetke.

Vrsar

Orsera Camping Resort – plaža

Orsera Camping Resort

Orsera Camping Resort – plaža

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

ADAC Klassifikation 2022 TIPP
2022

PINCAMP.DE

DRUŽINI PRIJAZNA
CENA

40–185 €/mobilna hiška/nočitev

Victoria mobilna hiška Lux

1500 m V kampu Brezplačno v 
bližini recepcije 200 m45 HRK

Slikovito letovišče ki se nahaja tik ob morju na obrobju očarljivega Vrsarja

Sezona: mobilna hiška 10. 4. – 2. 10. 2022 | šotor 27. 5. – 18. 9. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška | šotor
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1.5 € os./nočitev, otrok 12–18 let 50 %; registracija/os. 1.0 €
Mobilne hiške v coni Bella Vista: 10 €/nočitev

AE

Hrvaška | Istra

20 HRK/d. 10 km5 km Plin2 km Za pristojbino Mobilna hiška Šotor
8 €/nočitev
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Centro Vacanze Bi Village – plaža

CENTRO VACANZE BI VILLAGE5 45–195 €/mobilna hiška/nočitev

ISTRA – FAŽANA Victoria mobilna hiška Lux Grand

GPS: N 44°55’00”
 E 13°48’31”

Destinacija: Fažana je majhno ribiško mesto na jugozahodnem delu istrske obale. Njegov strateški položaj je idealen za obisk narodnega parka 
Brioni in Pule. Znano turistično središče, ki slovi po rimskih spomenikih je oddaljeno le 5 km.

Letovišče: Luksuzno Centro Vacanze Bi Village je obdano s sredozemsko vegetacijo. Na voljo so 3 restavracije, bar, slaščičarne, jogurtni bar, 
sladoledarna, bar na plaži, supermarket, mini market, bankomat, kozmetični salon, menjalnica in ambulanta. Na novo prenovljen bazen blizu naših 
mobilnih hišic.

Victoria nastanitev:
• Victoria mobilne hiške Lux Grand se nahajajo v polsenci približno 250 m od prodnate plaže in približno 100 m od bazenskega sistema “Garden 
Pools” za otroke in odrasle.

Plaža: Prostorna, 1 km-dolga prodnata plaža s pogledom na narodni park Brijuni. Čistota morja je nagrajena z Modro zastavo. Plaža se postopoma 
spušča v vodo; ležalniki za sončenje so na voljo proti plačilu. Priporočamo obutev za v vodo.

Šport in zabava: 3 zunanji sladkovodni bazeni, otroški bazenček s toboganom in s prostorom za počitek in sprostitev, 2 igrišči za odbojko, igrišče 
za košarko, rokometno igrišče, 2 nogometni igrišči, teniško igrišče, namizni tenis, lokostrelstvo, telovadnica, pustolovski park s sprehodom po 
krošnjah treves, park za fitnes na prostem in družabni prostor. Na voljo so redni tečaji jadranja na deski in potapljanja. Je tukaj izposojevalnica 
kanujev, čolnov,jadralnih desk, pedalinov in koles (vse za pristojbino). V glavni sezoni tukaj potekajo bogati animacijski programi, tekme za otroke in 
za odrasle, mini club, športni turniji, igre na plaži in večerni zabavni 
programi.

Nasveti za izlete: Pula, Brijuni, Poreč, Novigrad, Rovinj, Limski zaliv.

Centro Vacanze Bi VillagePula

ADAC Klassifikation 2022 SUPER
2022

PINCAMP.DESezona: 10. 4. – 1. 10. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1.5 € os./nočitev, otrok 12–18 let 50 %;
 registracija/os. 1.0 €

4  letovišče v italijanskem slogu s pogledom na NP Brioni

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

DESTINACIJA
VRHUNSKA

LETOVIŠČE
ZELENO

50 m 50 m 250 m 80–100
HRK/d.35 HRK

Nogomet
50 HRK/uro

Odbojka na mivki
150 HRK/uro El./Plin75 HRK/uroZunaj

Centro Vacanze Bi Village – plavalni bazen

F

Hrvaška | Istra



15www.victoria-mobilehome.com

CAMPING VILLAGE & RESORT POLJANA6 40–185 €/mobilna hiška/nočitev

OTOK LOŠINJ – MALI LOŠINJ

GPS: N 44°33’20”
 E 14°26’31”

Destinacija: Otok Lošinj, eden izmed najbolj priljubljenih otokov na Hrvaškem, nahaja se na severnem delu Jadranskega morja v zunanjem pasu 
Kvarnerskih otokov,jugovzhodno od istrske obale. Slovi po svojih čudovitih plažah, neokrnjeni pokrajini in borovih gozdovih, gre tudi za otok delfinov 
in zdravega okolja.

Letovišče: Camping Village & Resort Poljana se nahaja v najjužnejšem delu otoka, 4 km od mesta Mali Lošinj. Je to idealen kraj za sprostitev 
in za bitje v skladu z naravo. Tukaj je supermarket, bar, kavarna in restavracija.

Victoria nastanitev:
• Victoria mobilne hiške Lux se nahajajo na terasah sredi sredozemske zelenje, z delnim pogledom na Lošinjski zaliv in majhno mesto Mali Lošinj. 
Nahajajo se približno 100 m od morja in 150 m od plaže.

Plaža: Majhna peščeno prodnata plaža in naravna kamnita plaža s posebnimi, prilagojenimi območji, ki ponujajo dostop do vode.En del plaže 
je rezerviran za naturiste. Modra zastava kaže na posebno čistoto morja.Čolne lahko najamete na plaži před letoviščem. Priporočamo obutev 
za v vodo.

Šport in zabava: Igrišče za nogomet in otroško igrišče, igrišče za mali nogomet, igrišče za odbojko,izposoja koles in desk za veslanje. Ne daleč od 
kampa je zaliv, ki se uporablja za potapljanje. V glavni sezoni potekajo animacijski programi za otroki (mini club) in odrasle, športne in družabne 
prireditve, joga, pilates. V bližini je obsežna mreža kolesarskih poti.

Nasveti za izlete: Otok Susak, Ilovik, Unije, Srakane, Rab.

Camping Village & Resort Poljana

Mali Lošinj

Camping Village & Resort Poljana

Camping Village & Resort Poljana – Victoria mobilna hiška Lux

Sezona: 10. 4. – 2. 10. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1.5 € os./nočitev, otrok 12–18 let 50 %;
 registracija/os. 1.0 €

ADAC Klassifikation 2022 TIPP
2022

PINCAMP.DE

DRUŽINI PRIJAZNA
CENA

Victoria mobilna hiška Lux Kristalno čisto morje in delfini

DESTINACIJA
VRHUNSKA

LETOVIŠČE
ZELENO

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

Camping Village & Resort Poljana – plaža

Del plaže za naturiste

Otok zdravega načina življenja

100 m 100 m 40 HRK

1500 m38 HRK/d. 150 m Nogomet
150 HRK/uro El./Plin77 HRK/uro

E

Hrvaška | Otok Lošinj
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PADOVA PREMIUM CAMPING RESORT7 55–255 €/mobilna hiška/nočitev

OTOK RAB – RAB Victoria mobilna hiška Premium Exclusive Grand 
Victoria mobilna hiška Premium Exclusive Chalet

GPS: N 44°45’4.313”
 E 14°46’32.171”

Destinacija: Rab je eden izmed najlepših otokov na Jadranskem morju in mesto Rab – mednarodno priznano zdraviliško letovišče– je znano “Mali 
Dubrovnik”.

Letovišče: Padova Premium Camping Resort leži na čudovitem podeželju, vzdolž 250 m dolge peščene obale, blizu očarljivega starodavnega Raba. 
Letovišče vas bo sprejelo v povsem novem, modernem slogu.

Victoria nastanitev:
• Victoria mobilne hiške Premium Exclusive Grand se nahajajo v coni Victoria, na terasi, približno 50–100 metrov od plaže.
• Victoria mobilne hiške Premium Exclusive Chalet se nahajajo približno 50 metrov od plaže.
Parkiranje vozil je zagotovljeno na rezervirani površini za recepcijo, približno 400 m od Victoria mobilnih hiš.

Plaža: Plaža v kampu je peščena, 250 m dolga, usmerjena na odprto morje, z enostavnim dostopom do vode.

Šport in zabava:
• Kompeks plavalnih bazenov z ogrevanim bazenom za sproščenje (28 °C) in ogrevani otroški vodni park (30 °C) z vodnimi tobogani in z vodnimi 
atrakcijami za najmlajše (globina 0.3–0.6 m)

• Piazza –osrednji trg z butiki, ki ponujajo domače izdelke in prostori za družabna srečanja, sprostitvene dejavnosti in večerni animacijski programi 
za otroke in za odrasle 

• Mezzino Snack Bar, Sweet Corner Andrija Restoran in Supermarket
• Super Maro Club za otroke stare 3–7 in 7–12 let, Maro Baby Club (za otroke stare od 0 do 3 let)
• Multimedia Game Lounge – zabava za vso družino
• Stay Fit – dnevni fitnes programi
• Glasbeni večeri za odrasle, otroške diskoteke in dnevni animacijski programi 
• Nova večnamenska igrišča – blizu mobilnih hiš Victoria otroško igrišče s kotičkom z gugalnicami in z trampolinovečnamensko športno igrišče 
blizu recepcije

• Moderni centralni sanitarni prostori
• Nova parkirna cona za vozila strank potovalne agencije Victoria 
• Blizu kampa je izposoja skuterjev, štirikolesnikov, pedalinov, vodnih skuterjev in motornih čolnov.

Nasveti za izlete: z ladjo (Krk, Pag, Goli Lošinj), Plitvička jezera.

Padova Premium Camping Resort – plavalni bazeni

Padova Premium Camping Resort – plaža

ADAC Klassifikation 2022 TIPP
2022

PINCAMP.DE

4  Padova Premium Camping Resort na vrhu destinacij Raba

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

DESTINACIJA
VRHUNSKA

Victoria mobilna hiška Premium Exclusive Grand

Kakovost in maksimalno udobje pri bivanju v naravi

200 m

Sat TV200 m Brezplačno 50–100 m 60 HRK/d. Brezplačno Vse vrste45 HRK © Valamar Riviera

Sezona: 1. 4. – 2. 10. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1.5 € os./nočitev, otrok 12–18 let 50 %;
 registracija/os. 1.0 €

G H

Hrvaška | Otok Rab
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SAN MARINO CAMPING RESORT8 20–85 €/šotor/nočitev

OTOK RAB – LOPAR

GPS: N 44°49’26.706”
 E 14°44’19.072”

Destinacija: Lopar se nahaja na severovzhodu otoka, vzdolž 1.5 km dolge peščene obale znane kot “Rajská plaža” (Paradise Beach). Od mesta Rab 
je oddaljena 15 km.

Letovišče: San Marino Camping Resort je moderno, dobro opremljeno: nakupovalno središče s trgovino z živili, restavracija, disko klub, razvedrilni 
center, kavarna, slaščičarna, bankomat in menjalnica.

Victoria nastanitev: Vse Victoria mobilne hiške se nahajajo do 300 m od glavne peščene plaže.
• Victoria mobilne hiške Lux (terasa 15 m2) – mobilne hiške št. 3–10.
• Victoria mobilne hiške Lux (terasa 10 m2) – mobilne hiške št. 13–31.
• Victoria mobilne hiške Lux Grand – mobilne hiške št. 1, 2 in 11, 12.
• Victoria mobilne hiške Premium Exclusive Family (2× sanitarna oprema, air-klimatizacija, pomivalni stroj), približno 32 m2 + terasa 32 m2, 
za 2–6 oseb, podobno kot v tlorisu Premium Exclusive Grand (brez televizije – glej stran 7).

• Victoria šotori so zgrajeni v senci borovih dreves in listnatega gaja približno 200 m od glavne plaže.

Plaža: Plaža je peščena, prostorna, z enostavnim dostopom do vode, primerno za otroke. V bližini se nahajajo še druge peščene plaže, veliko izmed 
njih je naturističnih.

Šport in zabava: Glinena igrišča za tenis, večnamensko športno igrišče (nogomet, košarka), minigolf, igrišče za otroke blizu recepcije (brezplačno), 
namizni tenis in skuterji. Igrišče za odbojko na mivki, vodni tobogani in potapljanje na plaži. Izposojevalnica vodnih skuterjev, pedalinov, motornih 
čolnov, vodnih smuči, otroških avtomobilov na pedala in opreme za deskanje. Mesto vključuje tudi wellness center in pokrit baby-klub. Med glavno 
sezono potekajo zabavni animacijski programi za otroke (razen sobote), Maro Club (razen vikendov), na voljo je tudi otroški vrtec. Med glavno 
sezono (razen sobote) telovadba in v večernih urah mini disko in čarovnik ob hotelskem kompleksu. Zumba in aerobika na plaži, v bližini so glinena 
igrišča za tenis in mini golf.

Nasveti za izlete: Plitvička jezera, s čolnom po bližnjih otokih, 
Baška.

San Marino Camping Resort – peščena plaža “Rajska plaža”

San Marino Camping ResortNaturist Sahara Beach na rtu Lopar 

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

Sezona: mobilna hiška 2. 5. – 2. 10. 2022 | šotor 20. 5. – 17. 9. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška | šotor
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1.5 € os./nočitev, otrok 12–18 let 50 %;
 registracija/os. 1.0 €

ADAC Klassifikation 2022 TIPP
2022

PINCAMP.DE

Victoria mobilna hiška Premium Exclusive Family 
Victoria mobilna hiška Lux/Lux Grand Edinstvena peščena plaža “Rajska plaža”

DESTINACIJA
VRHUNSKA

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

San Marino Camping Resort – Victoria mobilna hiška Lux Grand

4  letovišče z wellness & spa

45–295 €/mobilna hiška/nočitev

Victoria šotor

30 m 500 m Brezplačno 200–300 m 100 HRK/d.45 HRK 50 HRK

1000 m 200 m JavnoBrezplačno1000 m1000 m Mobilna hiška Šotor
8 €/nočitev

AF I

Hrvaška | Otok Rab

© Valamar Riviera
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CAMPING PARK SOLINE9 40–195 €/mobilna hiška/nočitev

DALMACIJA – BIOGRAD NA MORU Victoria mobilna hiška Lux/Lux Grand

GPS: N 43°56’8.599”
 E 15°26’37.583”

Destinacija: Biograd na Moru se nahaja približno 30 km od Zadra, izhodišče za potovanja v tri narodne parke – Paklenica, Slapovi Krke in otoki 
Kornati.V bližini je največje sladkovodno jezero na Hrvaškem – Vransko jezero.

Letovišče: Camping Park Soline se nahaja v borovem gozdičku na južnem robu mesta Biograd, na rekreacijskem območju tik ob morju. So tukaj 
restavracije, bar, pekarna, bankomat in menjalnica. Obmorska promenada, obdana z restavracijami, bari in kavarnami; traja približno 20 minut, da 
pridemo do središča Biograda.

Victoria nastanitev:
• Victoria mobilne hiške Lux in Lux Grand se nahajajo v polsenci borovih dreves, 50–200 m plaže.

Plaža: Naravna prodnata, kamenje in betonske plošče z dobro vzdrževanimi dostopi do vode. V bližini kampa je zaliv z plažo iz grobega peska.

Šport in zabava: Otroško igrišče, namizni tenis,vodni tobogan.Igrišče za balinanje, glinena igrišča za tenis in zunanji mestni bazen za vaterpolo 
v bližini kampa, na plaži igrišče za odbojko na mivki. Med glavno sezono otroški klub, disko, animacijski programi, telovadba na plaži. Tukaj so nočni 
bari in potekajo tukaj koncerti. Zabaviščni park 2 km stran. Izposoja koles in skuterjev v Biogradu.

Nasveti za izlete: Kornati NP, Krka NP, Plitvička jezera NP, Zadar, Pašmanski kanal, Šibenik, Fun Park 
Mirnovec.

Camping Park Soline

Camping Park Soline – plaža

ADAC Klassifikation 2022 TIPP
2022

PINCAMP.DESezona: 10. 4. – 1. 10. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1.5 € os./nočitev, otrok 12–18 let 50 %;
 registracija/os. 1.0 €

Slapovi na reki Krki

Narodni parki

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

DESTINACIJA
VRHUNSKA

LETOVIŠČE
ZELENO

DRUŽINI PRIJAZNA
CENA

Delno peščene plaže v prijetnem letovišču

Fun Park Mirnovec

Camping Park Soline – restavracija

250 m 150/300 m 35 HRK 2 km

E

Hrvaška | Dalmacija

400 mBrezplačno 50–200 m Od 30 HRK 100/200 m Javno/premog200 m60 HRK/uro Brezplačno
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JEZERA VILLAGE HOLIDAY RESORT10 20–85 €/šotor/nočitev

DALMACIJA – OTOK MURTER

GPS: N 43°47’34”
 E 15°37’37”

Destinacija: Otok Murter se nahaja nekih 20 km od Šibenika, in je s kopnom povezan z mostom. Otok je izhodišče za izlete do slapov Krke 
in do otokov Narodnega parka Kornati.

Letovišče: Jezera Village Holiday Resort se nahaja blizu majhnih mest Tisno (1.5 km), Jezera (2 km) in Murter (6 km) na vzhodni strani otoka. Kamp 
je prostoren, obdan z vegetacijo,dobro opremljen in skrbno vzdrževan. Kamp vključuje recepcijo s sefom, trgovino z živili, restavracijo, menjalnico, 
otroški kotiček, TV soba. Letovišče je iskano zaradi mirnega vzdušja. V bližini letovišča se je odprl nov supermarket.

Victoria nastanitev: Vse mobilne hiške Victoria se nahajajo do 300 m od glavne peščene plaže.
• Victoria mobilne hiške Lux se nahajajo na terasah v coni Boca Vista, 150 m od morja.
• Victoria šotori se nahajajo na terasahah v polsenci borovih dreves, 70 m od morja.

Plaža: Glavna plaža je peščeno prodnata. Ker je morsko dno kamnito, priporočamo obutev za v vodo. Naravne plaže s pogledom na odprto morje 
in na Narodni park Kornati, ki je oddaljen približno 30 min. hoje.

Šport in zabava: Otroško igrišče, osvetljena teniška igrišča (umetna trava in beton), namizni tenis. Med glavno sezono potekajo animacijski 
programi za otroke in odrasle, minidisko za otroke, tekmovanja, pouk salse in hrvaškega jezika, aerobika, vodna aerobika in gimnastika. Na plaži 
je center za najem pedalinov, opreme za deskanje, katamaranov in šola potapljanja in deskanja. Priporočamo rolanje in kolesarski izleti po okolici. 
Najem motornih čolnov v Tisnem, najem avtomobila in skuterja v Murterju.

Nasveti za izlete: Narodni park Kornati, Narodni park Krka, Narodni park Paklenica, 
Narodni park Plitvička jezera, Solaris vodni park, Šibenik, Skradin.

Jezera Village Holiday Resort – plaža

Jezera Village Holiday Resort – plažaNP Kornati

Victoria mobilna hiška Lux Kjer se začnejo Kornati ... morje, sonce in romantičen otok

DESTINACIJA
VRHUNSKA

LETOVIŠČE
ZELENO

Jezera Village Holiday Resort – Victoria mobilna hiška Lux

40–185 €/mobilna hiška/nočitev

Victoria šotor

DRUŽINI PRIJAZNA
CENA

Jezera Village Holiday Resort – plaža

300 m 300 m 3 dni
brezplačno 70–150 m50 HRK

Sezona: mobilna hiška 10. 4. – 1. 10. 2022 | šotor 28. 5. – 17. 9. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška | šotor
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1.5 € os./nočitev, otrok 12–18 let 50 %;
 registracija/os. 1.0 €

AE

ADAC Klassifikation 2022

PINCAMP.DE

Hrvaška | Dalmacija

2500 m10–50 HRK El./Plin450 m8 HRK/uro40 HRK/uro 12 HRK/uro Mobilna hiška Šotor
8 €/nočitev
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CAMPING IMPERIAL11 30–165 €/mobilna hiška/nočitev

DALMACIJA – VODICE Victoria mobilna hiška Lux

GPS: N 43°45’8”
 E 15°47’15”

Destinacija: Vodice –znano turistično središče, ki predstavljaizhodišče za izlete v tri narodne parke– otočje 
Kornati, slapovi na reki Krki in naravni kanjon Paklenica. Druga popularna destinacija za izlete je Šibenik (15 km) –
kopula renesančne katedrale svetega Jaguba. Čeprav zelo priljubljene med turisti, so Vodice ostale mirno poletno 
letovišče, ki ponuja pestro ponudbo izletov z ladjo in prijetne sprehode vzdolž obalnih promenad, počitniško 
vzdušje še bolj vzbujajo na stotine čolnov in jaht v lokalnem pristanišču. Lokacija kampa je idealna za tiste, 
ki ljubijo mestni vrvež, ampak tudi za tiste ki imajo raje lepote narave ali zgodovinske spomenike.

Letovišče: Camping Imperial se nahaja neposredno v mestu Vodice na čudoviti prodnati plaži (na voljo je široka 
ponudba dejavnosti, 10 minut hoje do centra.). Celotno območje kampa je poraslo z borovci, brinom in oljkami in 
je povezano s hotelom Imperial, čigar storitve so navoljo tudi obiskovalcem kampa– à la carte restavracija in bari.

Victoria nastanitev:
• Victoria mobilne hiške Lux se nahajajo v polsenci nekih 80 m od plaže.

Plaža: Prodnata plaža,betonske ležalne ploščadi za sončenje. Proporočamo obutev za v vodo.

Šport in zabava: 2 plavalni bazeni (zunanji in notranji), teniška igrišča hotela Imperial, namizni tenis, igrišče 
za odbojko, fitnes, kegljanje, otroško igrišče, jadranje in deskanje na valovih.

Nasveti za izlete: Kornati, Krka, Paklenica, Šibenik, Zadar, Nin,
Fun Park Mirnovec.

Vodice

Slapovi reke KrkeCamping Imperial – plaža

DRUŽINI PRIJAZNA
CENA

Mirne počitnice na privlačni lokaciji treh narodnih parkov 

Camping Imperial – Victoria mobilna hiška Lux

Sezona: 10. 4. – 1. 10. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1.5 € os./nočitev, otrok 12–18 let 50 %; registracija/os. 1.0 €

D

Za pristojbino

80 m Za pristojbino 300 m

Klimatizirane mobilne hiške približno 80 m od plaže

ADAC Klassifikation 2022

PINCAMP.DE

Hrvaška | Dalmacija
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CAMPING DOLE12 25–95 €/chalet/nočitev

DALMACIJA – ŽIVOGOŠĆE

GPS: N 43°10’12.832”
 E 17°11’48.638”

Destinacija: Živogošće leži 17 km južno od Makarske, meji na Igrane. Prej ribiška vas, zdaj majhno obmorsko letovičše s čudovitimi prodnatimi 
plažami.

Letovišče: Camping Dole se nahaja 5 km južno od Živogošće, v zavetju gorovja Biokovo, skrit v borovem gozdičku. Priporočamo za vse, ki ljubijo 
naravo, mir in mirna in odlična mesta za kopanje.Kamp ima recepcijo z barom, minimarket, trgovino s spominki, pekarno, bankomat in menjalnico. 
Blizu je pet restavracij, kavarna in stojnice.

Victoria nastanitev: 
• Victoria mobilne hiške Lux, Lux Grand, X-Linese nahajajo pod borovimi drevesi, 1–10 m nad prodnato plažo (10–20 stopnic). Nekatere Victoria 
mobilne hiške Lux se nahajajo bližje vasi Blato, približno 15–70 m od plaže. Victoria mobilne hiške X-Line so neposredno nad plažo!

• Chalet Victoria in Victoria Chalet Cool se nahajajo v več vrstah v polsenci borovih dreves 20–80 m od plaže.

Plaža: Prodnata z enostavnim dostopom do morja, priporočamo obutev za v vodo. Zalivi med pečinami so primerni za nudiste.

Šport in zabava: Betonska teniška igrišča, balinanje, najem skuterjev, pedalinov, parasailing, potapljanje, ribarjenje.

Nasveti za izlete: Hvar, Brač, Biokovo, Makarska, Imotski, Mostar, Medjugorje, Kravica, Dubrovnik, Cetina, Pelješac, Korčula.

Camping Dole – Victoria mobilna hiška X-Line

Victoria mobilna hiška X-Line
Victoria mobilna hiška Lux/Lux Grand Uživajte v najboljšem plavanju po razumnih cenah

DESTINACIJA
VRHUNSKA

LETOVIŠČE
ZELENO

40–235 €/mobilna hiška/nočitev

Victoria chalet/chalet Cool

Sezona: mobilna hiška 6. 5. – 1. 10. 2022 / chalet 21. 5. – 1. 10. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška | chalet
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1.5 € os./nočitev, otrok 12–18 let 50 %;
 registracija/os. 1.0 €

BE G

60 m 400/60 m 90 HRK/teden 1–80 m Javno/premog55 HRK/uro Mobilna hiška Chalet
8 €/nočitev

Hrvaška | Makarska

Victoria chalet/chalet CoolVictoria mobilne hiše X-Line s mobilnimi hišami Lux Grand za njimi

Camping Dole – plaža

Slapovi Kravica 

Namestitev neposredno na plaži KLIMATIZACIJA ZA PLAČILO
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CAMPING BELLA ITALIA13 55–235 €/mobilna hiška/nočitev

VENETO – LAGO DI GARDA Victoria mobilna hiška Lux

GPS: N 45°26’37.082”
 E 10°40’32.815”

Destinacija: Peschiera del Garda je čudovito turistično, kulturno in zgodovinsko središče na jugovzhodi obali največjega in najlepšega jezera v Italiji, 
jezera Garda. Območje je idealno za ljubitelje lepe narave, zgodovinskih spomenikov in posebno za ljubitelje vseh vrst športov.

Letovišče: Camping Bella Italia je luksuzno središče z udobjem in s športnimi zmogljivostmi, ki zadovolji tudi najzahtevnejše stranke. Kamp 
ima restavracije, 5 barov, kavarno, slaščičarno, frizerski salon, supermarket, trgovino s spominki, stojnico z zelenjavo, bankomat, TV sobo, Wi-Fi 
(brezplačno) in opremo za peko na žaru.

Victoria nastanitev:
• Victoria mobilne hiške Lux se nahajajo 80 m od jezera.

Plaža: Peščeno-gramozna plaža tik ob letovišču z enostavnim dostopom do jezera.

Šport in zabava: Komplet štirih bazenov s tobogani, 2× vodni tobogan + nov velik vodni tobogan, vodna goba s hidromasažo (sončniki in ležalniki ob 
bazenu brezplačno,potrebna kopalna kapa), večnamensko športno igrišče, nogometno igrišče, namizni tenis, biljard (Diego Bar), izposoja športne 
opreme in koles, 3 zabaviščni parki, 6 otroških igrišč, skakalni napihljivi gradovi, mali vlakec, trampoline, plezalne stene in lokostrelsko strelišče. 
Med glavno sezono vsakdajni animacijski programi za otroke in odrasle, športne in družabne prireditve, miniklub za otroke (4–12), 2× na dan vodna 
gimnastika s trenerko. Na plaži je center za najem pedalinov, jaht, kanujev, čolnov in vodna banana. V bližini kampa je izposojevalnica skuterjev in 
avtomobilov. V Peschiero vozi vsako uro majhen vlakec.

Nasveti za izlete: Verona, Sirmione, Limone, Arco, Malcesine 
z  žičnico na Monte Baldo, Riva del Garda, Gardaland, Movieland, 
Sea Life Aquarium.

Lago di Garda, Camping Bella Italija – plaža

Camping Bella Italia – plavalni bazeni

Sezona: 1. 4. – 6. 11. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1.1 €/os. starejša od 13 let/nočitev

Žičnica na Monte Baldo

5  letovišče med top destinacijami v Evropi

Sirmione

G

ADAC Klassifikation 2022 TIPP
2022

PINCAMP.DE

Mobilne hiške 30–80 m od jezera

Športne dejavnosti in zabaviščni park

200 m 200 m 1,5 €/uro 80 m Ob bazenu 
brezplačno 200 m5 €

DESTINACIJA
VRHUNSKA

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

Italija | Lago di Garda

Diego BarKočija 3 €200 m Vse vrste100 m300 m 30 km
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CENTRO VACANZE SAN FRANCESCO14 55–235 €/mobilna hiška/nočitev

VENETO – CAORLE

GPS: N 45°33’52.636”
 E 12°47’43.22”

Destinacija: Caorle je turistično mesto, ki se nahaja približno 60 km vzhodno od Benetk. Ta nekdanja ribaška vas je zdaj 
znano in moderno letovišče z očarljivim zgodovinskim centrom, slikovitimi ulicami in trgi.

Letovišče: Centro Vacanze San Francesco je letovišče s prvovrstno opremo, ki pokriva površino 30 ha v turistični regiji 
Duna Verde. Luksuzno letovišče ponuja 3 restavracije, 2 bara, jogurterijo,sladoledarno, supermarket, ki prodaja sveže ribe, 
bankomat, Wi-Fi po celotnem kampu (brezplačno) in je dovoljeno pečenje na žaru(potreba lastnega žara).

Victoria nastanitev: 
• Victoria mobilne hiške Lux se nahajajo v polsenci topolov približno 250 m (A-cona) in 500 m (B-cona) od plaže.

Plaža: Peščena z betonskimi pomoli, ki štrlijo v morje,prosto dostopna. Enostaven dostop do vode. Za doplačilo možnost 
izposoje sončnikov in ležalnikov.

Šport in zabava: Komplet 4 plavalnih bazenov, od katerih je eden ogrevan in “Vodni svet” – 4 plavalni bazeni, 2 vodna tobogana, 
hidromasaža,gokarte, telovadnica in diskoklub (vse brezplačno,samo ležalniki in sončniki so za doplačilo). Športni center 
– 3 večnamenska igrišča, 2nogometna igrišča z umetno travo, košarka, igrišče za odbojko in odbojko na mivki, 3 igrišča 
za tenis, 3 igrišča za balinanje, telovadnica, lokostrelstvo, biljard, namizni tenis, minigolf (vsa športa igrišča za plačilo). 
Otroški zabavani center in igrišče (skakalni gradovi, trampoline in plezala) in izposoja koles. Med glavno sezono potekajo 
vsakodnevni animacijski programi za otroke in odrasle, igre na plaži, športni turnirji, nordijska hoja in večerni razvedrilni 
programi za otroke in za odrasle, Spritzsummerparty. Blizu Caorle je center za najem skuterjev, avtomobilov in motornih 
čolnov.

Nasveti za izlete: Benetke in otoke, Trst in okolica (Miramare, Aquileia, Grotta Gigante), Verona in jezero Garda, večerno 
Caorle.

Centro Vacanze San Francesco – plavalni bazen

Centro Vacanze San Francesco – plaža

Victoria mobilna hiška Lux 5  letovišče v privlačnem kraju

DESTINACIJA
VRHUNSKA

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

Caorle

Sezona: 10. 4. – 1. 10. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1.2 €/os.
 starejša od 12 let/nočitev
Mobilne hiške v A-coni: 10 €/nočitev

G

150 m 150 m 4 €5 €/dan 250–500 m 7 € 150 m5 € 600 m 3 €/uro

3 €3000 m200 m Električni6 €4 €/uro5 €/uro

ADAC Klassifikation 2022 TIPP
2022

PINCAMP.DE

Italija | Caorle
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UNION LIDO15 75–295 €/mobilna hiška/nočitev

VENETO – CAVALLINO-TREPORTI Victoria mobilna hiška Lux Superior/Lux

GPS: N 45°26’56” 
 E 12°28’15”

Destinacija: Cavallino-Treporti je zelo priljubljeno turistično letovišče, ponuja nadstandardo ponudbo nastanitvenih storitev, 
število dejavnosti za preživljanje prostega časa in to vse v bližini svetovno znanega mesta- Benetk.

Letovišče: Union Lido – prvo 5  letovišče na Apeninskem polotoku je najbolj luksuzno in moderno letovišče v Italiji, 
zahvalujoč neverjetnemu številu storitev, ki jih ponuja, gre za eno od najbolj iskanih mest v Evropi. 60-hektarjev letovišča 
Union Lido, predstavlja svet zabave, ki je poln številnih atrakcij. Ima dva wellness centra z bazenom s pogledom na morje in 
mali plavalni notranji bazen (proti plačilu), šest hektarjev naravnega parka, ki je kot nalašč za jutranji tek, kino, 8 restavracij, 
17 barov, 22 trgovin, turistični vlakec, bankomat, tržnica, solarij, luna park, diskoteka, fitnes center, otroški klub, razvedrilni 
amfiteater in brezžični internet v celotnem letovišču, seveda sta na voljo tudi medicinski center in prva pomoč.

Victoria nastanitev:
• Victoria mobilne hiške Lux Superior in Lux se nahajajo približno 400 m od plaže.

Plaža: Več kot eden kilometer dolga, dnevno urejena plaža, ki je peščena in privatna. Rahlo se spušča proti morju. Na tej veliki 
plaži je izposojevalnica pedalinov in desk za jadranje, otroško igrišče in igrišče za odbojko na mivki.

Šport in zabava: 2 vodna parka (novejši je obdan z belim peskom) s 9 bazeni (2 za pravilno plavanje), s hidromasažnimi kadmi 
in z ležalniki za sončenje, tobogani in divja reka. Večnamensko igrišče, igrišče za otroke, nogometno igrišče, igrišče za 
odbojko, tenis in košarko, mali nogomet, minigolf in lokostrelba. Letovišče ima šolo potapljanja, jahanje za otroke in odrasle, 
jadranje na deski in jadranje z zmajem, za izposojo so na voljo pedalini in kanuji. Večerni animacijski programi: filmski večeri, 
ognjemeti, turnirji, gledališke predstave in tematska praznovanja.

Nasveti za izlete: Benetke in otoka Murano in Burano, Tropicarium, Piratska ladja, vodni park Jesolo, Trst in okolica (Grotta 
Gigante, Aquilleia, Miramare).

Union Lido – vodni park

Union Lido – plaža

Sezona: 10. 4. – 1. 10. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 0.75 €/os./nočitev

Union Lido – vodni park

I

ADAC Klassifikation 2022 SUPER
2022

PINCAMP.DE

Najbolj luksuzno 5  letovišče v Italiji

Edinstveni svet polni atrakcij – izpolnjene sanje najzahtevnejše stranke

DESTINACIJA
VRHUNSKA

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

V kampu V kampu Brezplačno 400 m 17 €/dan V kampu5 €

Italija | Cavallino

V kampu100–400 m V kampu Javno/PremogV kampu3,5 €10 €/dan
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CAMPING VILLAGE CAVALLINO16 55–235 €/mobilna hiška/nočitev

VENETO – CAVALLINO

GPS: N 45°27’24.282”
 E 12°30’3.672”

Destinacija: Cavallino je majhno poletno letovišče, ki se nahaja med priljubljenim letoviščem Lido di Jesolo, ki slovi po 
restavracijah, trgovinah, diskotekah in zabaviščnih parkih, ter pristaniščem Punta Sabbioni, iz katerega peljejo redni trajekti 
v eno najlepših italijanskih mest – Benetke.

Letovišče: Camping Village Cavallino je dinamično sodobno letovišče ob dolgi plaži v prijetni polsenci borovega gozda. 
Letovišče ima restavracijo s picerijo, bar, supermarket, minimarket, TV sobo, bankomat, Wi-Fi na celotnem področju kampa 
(proti plačilu), ambulanto in prostore za peko na žaru (potrebujete lasten žar).

Victoria nastanitev: 
• Mobilne hiške Victoria Lux se nahajajo v polsenci borovcev, približno 150 m od plaže.

Plaža: Razsežna peščena plaža ob kampu z enostavnim dostopom do morja.

Šport in zabava: Novi Spa panta Rei - finska savna, Kneippova pot, notranji ogrevani bazen, sprostitveni predel na terasi s 
pogledom na morje, turška kopel, hidromasaža, tuši doživetij. Bazenski kompleks za otroke in odrasle (potrebna je plavalna 
kapa) – otroški bazeni z vodnimi atrakcijami, hidromasažna kopel, ležalniki, solarij in sprostitvena cona. Odbojka na mivki 
in nogometno igrišče s travo, minigolf (proti plačilu), veliko otroško igrišče, igrišče za malčke ter otroški zabaviščni center, 
v glavni sezoni pa potekajo dnevni animacijski programi za otroke in odrasle, otroški klub (od 3. leta), aerobika, joga, balet, 
džoging, večerna diskoteka za otroke, večerni šov. Na plaži je na voljo najem pedalinov, bar, storitve na plaži. Razsežna mreža 
kolesarskih stez v okolici. V kampu je možnost najema koles.

Nasveti za izlete: Benetke in otoka Murano ter Burano, Tropicarium, Piratska ladja, Jesolo vodni park, Trst in okolica (Grotta 
Gigante, Aquilleia, Miramare).

Camping Village Cavallino

Camping Village Cavallino – bazenski kompleks + Spa

Sezona: 10. 4. – 1. 11. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 0.6 €/os./nočitev

Victoria mobilna hiška Lux 4  letovišče v ekskluzivni lokaliteti

DESTINACIJA
VRHUNSKA

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

Camping Village Cavallino – otroški bazen

G
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Camping Village Cavallino – plaža

100 m 100 m 4 €/uro 150 m 11–25 €/dan 100 m5 €

Italija | Cavallino

3000 mV kampu 300 m Vse vrste300 m15 €/2 uri 3,5 €300 m
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CAMPING VILLAGE MEDITERRANEO17 65–255 €/mobilna hiška/nočitev

VENETO – CAVALLINO Victoria mobilna hiška Lux

GPS: N 45°26’56”
 E 12°28’15”

Destinacija: Cavallino, eno najbolj priljubljenih letovišč na Apeninskem polotoku, se nahaja med živahnim mestom Lido di 
Jesolo, polnim restavracij, diskotek, trgovin in pristaniščem Punta Sabbioni (5 km).

Letovišče: Camping Mediterraneo je sodobno letovišče ob peščeni plaži in ima vse, kar potrebujete za počitnice: restavracije, 
picerijo, bar, diskoteko, supermarket, minimarket, bankomat, Wi-Fi na celotnem področju kampa (brezplačno) in prostore za 
peko na žaru (potrebujete lasten žar).

Victoria nastanitev:
• Mobilne hiške Victoria Lux se nahajajo v polsenci borovega gozda 350 m od plaže.
Opomba: V kampu je treba strogo upoštevati hišni red (nočni in popoldanski mir)!

Plaža: Velika peščena plaža, ki se čisti vsak dan, je tik ob kampu. Enostaven dostop do morja, primeren tudi za majhne otroke. 

Šport in zabava: Kompleks ogrevanih bazenov z virpuli, plavalni bazen, večnamenski bazen, betonsko nogometno igrišče, 
igrišče za odbojko in odbojko na mivki, teniška igrišča z novo površino, namizni tenis, minigolf, otroško igrišče, nova rolkarska 
steza, izposoja koles – razsežna mreža kolesarskih stez v okolici. V glavni sezoni prireja letovišče dnevne animacijske 
programe za otroke in odrasle (večerni mini disko za otroke in večerni šov). Na plaži pa je voljo najem pedalinov in bar.

Nasveti za izlete: Benetke, Piratska ladja, Tropicarium, Akvarij, vodni park.

Camping Village Mediterraneo

Camping Mediterraneo – vodni parkCamping Mediterraneo – vodni park

Sezona: 10. 4. – 24. 9. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 0.75 €/os./nočitev

H

5  letovišče, eno izmed 3 najboljših v deželi Veneto

DESTINACIJA
VRHUNSKA

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

Camping Mediterraneo – kompleks ogrevanih bazenov

Italija | Cavallino

100 m 200 m El./premog100 m3 €/uro10 €/uro 2 €/uro

100 m 250 m 250 mBrezplačno 350 m4 € Za pristojbino

ADAC Klassifikation 2022 SUPER
2022

PINCAMP.DE
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MARE E PINETA INTERNATIONAL CAMPING18 40–185 €/mobilna hiška/nočitev

EMILIA ROMAGNA – LIDO D. ESTENSI

GPS: N 44°39’21.050”
 E 12°14’43.200”

Destinacija: Lido degli Estensi je živahno poletno letovišče, priljubljeno med turisti, ki leži približno 30 km severno od Ravenne 
in 130 km južno od Benetk. Njegova glavna značilnost je 5 km dolga promenada s trgovinami, kavarnami in restavracijami.

Letovišče: Mare e Pineta International Camping je dobro opremljeno letovišče, ki se nahaja zelo blizu peščene plaže in 
glavne mestne promenade, središča mestnega družbenega življenja. Letovišče ima restavracijo, picerijo, bar, trgovino z živili, 
trgovino z zelenjavo, prodajalno časopisov in spominkov ter bankomat. Wi-Fi proti plačilu, peka na žaru mogoča (potrebujete 
lasten žar).

Victoria nastanitev: 
• Mobilne hiške Victoria Lux se nahajajo v senci borovcev, približno 350 m od peščene plaže (mobilne hiške št. 16 - 23 – cona 
A). Mobilne hiške št. 1 - 15 se nahajajo približno 550 m od peščene plaže (cona B).

Opomba: treba je strogo upoštevati hišni red (nočni in popoldanski mir)!

Plaža: Peščena plaža se postopoma spušča v morje. Storitve na plaži proti plačilu (senčnik + ležalniki).

Šport in zabava: Bazenski kompleks (v glavni sezoni za 1 €/oseba, vstop izven glavne sezone brezplačen), večnamenski 
športni teren, nogometno igrišče, igrišča za odbojko na odbojki na mivki, namizni tenis, badminton, fitnes center (ure 
spinninga), otroško igrišče in omrežje kolesarskih stez v bližini. V glavni sezoni potekajo dnevni animacijski programi za 
otroke in odrasle (vodna aerobika, pouk plesa, mini klub in tekmovanja) ter diskoteke. Kolesa si lahko izposodite na recepciji.

Nasveti za izlete: Benetke, San Marino, Padova, Ravenna, Ferrara, Comacchio, ladja do delte reke Po.

Mare e Pineta International Camping

Lido degli Estensi – plaža

Sezona: 10. 4. – 17. 9. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 0.8 €/os.,
 starejša od 12 let/nočitev
Mobilna hiška v coni A: 10 €/nočitev

Victoria mobilna hiška Lux 4  letovišče v senci borovcev pri živahnem letovišču s priznano promenado

LETOVIŠČE
ZELENO

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

Mare e Pineta International Camping – fitnes

E
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Mare e Pineta International Camping – vodni park

DRUŽINI PRIJAZNA
CENA

350 m 300 m  1 ura/dan 
brezplačno 350–550 m 60 €/teden 300 m5 € 7 € 500 m 4 €/uro

Italija | Lido degli Estensi

300 m 500 m Plin 11 €400 m 10 €10 €/uro 200 m
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RIVA NUOVA CAMPING VILLAGE19 50–185 €/mobilna hiška/nočitev

ABRUZZO – MARTINSICURO Victoria mobilna hiška Lux

GPS: N 42°52’38.440”
 E 13°55’15.720”

Destinacija: Martinsicuro je mesto s prijetnim vzdušjem v samem osrčju Palm riviere na bregu reke Tronto, severno od 
glavnega mesta regije San Benedetto del Tronto. Mesto, ki leži tik ob meji med regijama Marke in Abruci.

Letovišče: Camping Riva Nuova se nahaja v bližini peščene plaže, ki jo ločuje le majhna cesta in obmorska promenada. 
Letovišče ima bar, picerijo, minimarket, bankomat, Wi-Fi na celotnem področju kampa, peka na žaru pa je dovoljena (na 
javnih žarih).

Victoria nastanitev:
• Mobilne hiške Victoria Lux se nahajajo približno 100 m od peščene plaže v polsenci topolov.
Opomba: V kampu je treba strogo upoštevati hišni red (nočni in popoldanski mir)!

Plaža: Peščena plaža z enostavnim dostopom do morja. Storitve na plaži so na voljo brezplačno (senčnik + 2 ležalnika/
mobilna hiška).

Šport in zabava: Bazenski kompleks s ležalniki in sončniki – vstop prost za Victoria stranke, nogometno igrišče, igrišče za 
odbojko na mivki in odbojko, teniška igrišča, namizni tenis, otroško igrišče in otroški kotiček. Dnevni animacijski programi za 
otroke in odrasle v glavni sezoni. Na plaži možnost najema kanujev in pedalinov.

Nasveti za izlete: Rim, Ascoli Piceno, 
vodni park Onda Blu, Colonnella, San 
Benedetto, Gran Sasso.

Riva Nuova Camping Village

Riva Nuova Camping Village – plaža

Sezona: 14. 5. – 10. 9. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 0.8 €/os. med 14. in 75. letom/nočitev
 (prvih 7 nočitev)

Riva Nuova Camping Village – plavalni bazeni

E
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Ekskluzivno 4  letovišče

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

Riva Nuova Camping Village – Victoria mobilna hiška Lux

Brezplačne storitve na plaži in bazenu

150 m 150 m Brezplačno 
prek FB 100 m Brezplačno 150 m5 €

Italija | Abruzzo

150 m 80 m 100 m Javno100 m8 €/uro 150 m

DRUŽINI PRIJAZNA
CENA
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VILLAGGIO SALINELLO20 55–255 €/mobilna hiška/nočitev

ABRUZZO – TORTORETO LIDO

GPS: N 42°47’3.800”
 E 13°57’9.430”

Destinacija: Tortoreto Lido, eno najbolj priljubljenih poletnih letovišč Palm riviere, meji na živahno letovišče Alba Adriatica 
na severu in mestece Giulianova na jugu.

Letovišče: Villaggio Salinello je eno najbolj opremljenih turističnih naselij v Italiji. To vrhunsko letovišče ima restavracijo, 
picerijo, samopostrežno restavracijo, bar, slaščičarno, frizerski salon, bankomat, nakupovalni in kongresni center, 
minimarket, sprostitveno cono, lekarno, ambulanto za zunanje paciente, Wi-Fi in prostore za peko na žaru.

Victoria nastanitev: 
• Mobilne hiške Victoria Lux in X-Line Design se nahajajo 50 - 150 m od morja tik ob sprostitveni coni, s sončniki in ležalniki 
v polinezijskem slogu.

Plaža: Razsežna peščena plaža, rezervirana izključno za stranke turističnega naselja z enostavnim dostopom do morja. 
Storitve na plaži so na voljo brezplačno (senčnik + ležalnik + zložljiv stol/mobilna hiška).

Šport in zabava: Kompleks štirih bazenov s hidromasažo, večnamenski športni teren in dve nogometni igrišči z umetno 
travo, teniška igrišča s tartan podlago, igrišče za odbojko in dve igrišči za odbojko na mivki, balinišče, lokostrelsko strelišče, 
minigolf, namizni tenis, fitnes center, golf trenažer, otroško igrišče, otroški zabaviščni center z vzpenjačo in mini klubom. 
Vsak dan so na voljo zabavni animacijski programi za otroke in odrasle, glasbeni koncerti v živo v enem od dveh naravnih 
amfiteatrov ali na plaži.

Nasveti za izlete: Rim, Gran Sasso, Ascoli Piceno, Offida, Loreto, Colonella, Norcia.

Tortoreto Lido – Villaggio Salinello

Villaggio Salinello – bazenski kompleks

Sezona: 9. 5. – 17. 9. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1 €/os. starejša od 15 let/nočitev (15. 6. - 31. 8.)

Victoria mobilna hiška X-Line Design 
Victoria mobilna hiška Lux Luksuzno letovišče najvišjega razreda

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

Villaggio Salinello – Victoria mobilna hiška Lux

F
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Villaggio Salinello – Victoria mobilna hiška X-Line Design

H

100 m 150 m 80 mBrezplačno 50–150 m Brezplačno Brezplačno5 € 6 €/uro

Brezplačne storitve na plaži in bazenu

Italija | Abruzzo

Ranč v bližini10 m 50 m Javno/premog100 m20 m
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VILLAGE RESIDENCE JULIAMARE21 40–165 €/mobilna hiška/nočitev

ABRUZZO – GIULIANOVA LIDO Victoria mobilna hiška Lux

GPS: N 42°44’27.990”
 E 13°58’43.400”

Destinacija: Giulianova Lido je prijetno poletno letovišče z očarljivo promenado, obdano s palmami, vzdolž dolge 
peščene plaže. Ljubitelji pohodništva, kolesarjenja in rolanja lahko iz neposredne bližine uživajo v prijetnem 
vzdušju bližnjih Apeninov in odprtega morja. Promenada zvečer postane živahna turistična oaza, ki jo obdaja 
veliko restavracij, picerij, diskotek, kavarn in trgovin.

Letovišče: Village Residence Juliamare – ta majhen, udoben družinski kamp se nahaja v senci topolov na južnem 
robu mesteca Giulianova Lido, približno 200 m od konca obmorske promenade pa je mestna plaža. Vse, kar ločuje 
letovišče od plaže, je kolesarska steza, ki teče med več turističnimi naselji na Palm rivieri (skupaj je dolga 22 km). 
Kamp ima restavracijo s picerijo, bar, Wi-Fi na celotnem področju turističnega naselja in plaže (v kampu proti 
plačilu, na plaži pa brezplačno), peka na žaru pa je dovoljena (potrebuje lasten žar).

Victoria nastanitev:
• Mobilne hiške Victoria Lux se nahajajo v polsenci topolov na ekskluzivni lokaciji približno 20 m od plaže!

Plaža: Zasebna, peščena. Storitve na plaži so na voljo brezplačno (senčnik + ležalnik + zložljiv stol/mobilna 
hiška).

Šport in zabava: Kamp ima bazen z masažno vodno gobo, večnamensko asfaltno igrišče za igre z žogo in tenis, 
igrišče za odbojko na mivki in otroški kotiček z majhnim igriščem. V glavni sezoni pa potekajo animacijski 
programi za otroke in odrasle v turističnem naselju in na plaži. V mestu boste našli center za najem avtomobilov 
in skuterjev. V kampu so primerni pogoji za vadbo aerobike.

Nasveti za izlete: Rim, Atri, vodni park Onda Blu, Loreto,
San Benedetto, Ascoli Piceno.

Giulianova Lido – obalna promenada

Giulianova Lido – plaža

Sezona: 9. 5. – 10. 9. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1 €/os. starejša od 11 let/nočitev

D

Brezplačne storitve na plaži in bazenu

Village Residence JuliaMare – Victoria mobilna hiška Lux

Mobilne hiške Victoria Lux samo 20 m od plaže

DRUŽINI PRIJAZNA
CENA

Village Residence JuliaMare – plavalni bazen

350 m 50 m Za pristojbino5 €

Italija | Abruzzo

20 m Brezplačno Vodni park 
5 km20 m Premog20 m
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STELLA DEL SUD CAMPING VILLAGGIO22 35–165 €/mobilna hiška/nočitev

APULIJA – LIDO D. SOLE

GPS: N 41°55’27”
 E 15°50’22”

Destinacija: Tortoreto Lido, eno najbolj priljubljenih poletnih letovišč Palm riviere, meji na živahno letovišče Alba Adriatica 
na severu in mestece Giulianova na jugu.

Letovišče: Stella del Sud Camping Villaggio je srednje veliko družinsko letovišče ob obmorski promenadi, ki povezuje Lido del 
Sole z zgodovinskim mestecem Rodi Garganico. Ima restavracijo s picerijo, bar s prodajnimi avtomati, namizni nogomet in 
TV sobo, minimarket, menjalnico ter Wi-Fi. Peka na žaru je dovoljena (potrebuje lasten žar). V Rodi Garganico pa je bankomat.

Victoria nastanitev: 
• Mobilne hiške Victoria Lux in Classic se nahajajo približno 100 m od plaže.
• Victoria šotori se nahajajo približno 120 m od plaže.

Plaža: Zasebna, peščena plaža z enostavnim dostopom do vode. Storitve na plaži so na voljo brezplačno (senčnik + ležalnik 
+ zložljiv stol/mobilna hiška ali šotor).

Šport in zabava: Velik bazen z ležalniki – vstop prost za goste Victoria mobilnih hišk (potrebna je plavalna kapa), betonska 
teniška igrišča (proti plačilu), namizni tenis, večnamenska igrišča za odbojko in odbojko na mivki ter otroško igrišče. V glavni 
sezoni potekajo animacijski programi za otroke in odrasle. Na plaži je na voljo najem pedalinov, v mestu pa center za najem 
avtomobilov in skuterjev.

Nasveti za izlete: Otoki Tremiti, tržnica v Ischittelli, Vieste/Peschici, Pompeji in Vezuv, Foresta Umbra, Lago di Varano.

Stella del Sud Camping Villaggio – plaža

Polotok Gargano – Lido del Sole, Stella del Sud Camping Villaggio

Victoria mobilna hiška Lux/Classic Brezplačne storitve na plaži

LETOVIŠČE
ZELENO

Prijetno družinsko letovišče z dušo italijanskega juga

DRUŽINI PRIJAZNA
CENA

20 m 20 m 5 €/uro 100/120 m Brezplačno 100 m3 €/pranje 300 m

Italija | Apulija

Victoria šotor

Sezona: mobilna hiška 7. 5. – 17. 9. 2022 | šotor 28. 5. – 17. 9. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška | šotor
Lokalne pristojbine: turistična taksa 2 €/os. starejša od 12 let/nočitev

D A

100 m Brezplačno El./premog50 m7,5 €/uro 2 €/30 min. Mobilna hiška Šotor
8 €/nočitev

20–85 €/šotor/nočitev
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CAMPING VILLE DEGLI ULIVI23 40–195 €/mobilna hiška/nočitev

OTOK ELBA – MARINA DI CAMPO Victoria mobilna hiška Lux/Domus

GPS: N 42°45’7”
 E 10°14’41”

Destinacija: Marina di Campo – priljubljeno letovišče Elba se nahaja 15 km od Portoferraia, v 2 km dolgem zalivu s čudovito 
peščeno plažo. V ozadju se dviga najvišja gora otoka, Monte Capanne, ki oblikuje dih jemajočo naravno ozadje.

Letovišče: Camping Ville degli Ulivi – sodobno in dobro opremljeno letovišče v subtropski vegetaciji se nahaja v idealnem 
položaju ob morju, tik na začetku 2 km dolge peščene plaže. letovišče ima restavracije, bar, picerijo, supermarket, trgovino 
s spominki, možnost najema mopedov, bankomat, Wi-Fi (proti plačilu) in prostore za peko na žaru.

Victoria nastanitev:
• Mobilne hiške Victoria Lux in Domus se nahajajo v polsenci borovcev 200 m od plaže.

Plaža: V bližini kampa je dolga peščena plaža. Enostaven dostop do morja, primeren za majhne otroke.

Šport in zabava: Dva bazena z masažnimi tokovi, povezana z drčami, majhen wellness center, savna, turška parna soba, 
peneča kopel, masažni stol, fitnes, ogrevan bazen, potapljaška šola, igralni avtomati za otroke, otroško igrišče. Teniška 
igrišča, namizni tenis, minigolf, večnamenski športni teren, nogometno igrišče, mini nogomet, igrišče za odbojko in odbojko 
na mivki, nov fitnes, nov ogrevan bazen, telovadnica. V glavni sezoni potekajo dnevni animacijski programi. Na plaži je na voljo 
najem deskarske opreme, motornih čolnov, pedalinov, ležalnikov in sončnikov. Po promenadi se lahko prijetno sprehodite 
v mestece Marina di Campo (približno 20 minut hoje).

Nasveti za izlete: Porto Azurro, Portoferraio, Monte Capanne, Modra jama, Punta Calamita, Sant’ Andrea.

Plaža v bližini Camping Ville degli Ulivi, v ozadju z mestecem Marina di Campo

Camping Ville degli Ulivi – plavalni bazeniVictoria mobilna hiška Lux

Sezona: 7. 5. – 15. 10. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška F

Ekskluzivno letovišče v privlačni destinaciji s subtropskim podnebjem in čudovito naravo

Victoria mobilna hiška Domus

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

DESTINACIJA
VRHUNSKA

100 m 100 m 250 m15 €/teden 200 m 15–35 €/dan Brezplačno5 € 4 €/dan

Italija | Otok Elba

10 €/uro 100 m Vse vrste100 m10 €/uro 100 m

ADAC Klassifikation 2022 TIPP
2022

PINCAMP.DE
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CAMPING BAIA BLU LA TORTUGA24 55–235 €/mobilna hiška/nočitev

SARDINIJA – AGLIENTU

GPS: N 41°7’26.497”
 E 9°4’4.411”

Destinacija: Aglientu, območje neokrnjene pokrajine v severnem delu Sardinije, ki je upravičeno znano kot »biser Sredozemlja«, se nahaja na 
preprosti razdalji od pristanišč Olbia in Golfo Aranci ter letališč Olbia ali Cagliari.

Letovišče: Camping Village Baia Blu La Tortuga je športno letovišče v deviški pokrajini, namenjeno ljubiteljem belega peska in globokega modrega 
morja, kot tudi ljubiteljem katere koli vrste poletnih športov. letovišče ima picerijo, samopostrežno restavracijo, bar, slaščičarno, supermarket, 
bankomat, trgovino s spominki, zdravstveni objekt. Kamp ponuja tudi Wi-Fi (proti plačilu), peka na žaru pa je dovoljena.

Victoria nastanitev: 
• Mobilne hiške Victoria Lux se nahajajo v polsenci borovcev 200 m od plaže.

Plaža: Široka bela peščena plaža ob sredini, obdana s stenami.

Šport in zabava: letovišče ima bazen, nogometno igrišče, igrišče za odbojko na mivki in odbojko, teniška igrišča (samo avgust), namizni tenis, 
otroško igrišče, lokostrelsko strelišče, potapljaški center, šolo windsurfanja, telovadnico, fitnes center, možnost izposoje opreme za vodne 
športe. V okolici je razsežna mreža kolesarskih stez. letovišče prireja redne animacijske programe za otroke in odrasle (kabaret, muzikali, pouk 
latinskoameriških plesov, mini klub).

Nasveti za izlete: Porto Cervo, Costa Smeralda, Santa Teresa in trajekt 
za Bonifacio (Korzika) ali Santa Tereso in čolni za La Maddalene, 
Costa Paradiso, Castel Sardo.

Camping Baia Blu La Tortuga

Camping Baia Blu La Tortuga – vodni park

Sezona: 17. 5. – 1. 10. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1.5 €/os. starejša od 18 let/nočitev
 + klubska članarina 1 €/os. starejša od 3 let/nočitev (6. 6. - 12. 9. 2022)

Victoria mobilna hiška Lux Karibik v Sredozemskem morju z najlepšimi plažami

G

ADAC Klassifikation 2022 SUPER
2022

PINCAMP.DE

Camping Baia Blu La Tortuga – plaža

Vodni park v kampu približno 100 m od nastanitveIdealni pogoji za vodne športe

LETOVIŠČE
VRHUNSKO

DESTINACIJA
VRHUNSKA

LETOVIŠČE
ZELENO

500 m 200 m 5 €/dan 200 m 20 €/dan 100 m

Italija | Sardinija

150 m 250 m Vse vrste150 m 10 €/uro 200 m200 m
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CAMPING BELLA AUSTRIA25 25–115 €/mobilna hiška/nočitev

ŠTAJERSKA – PETERDORF Victoria mobilna hiška Classic

GPS: N 47°10’49”
 E 14°12’55”

Destinacija: Sv. Peter am Kammersberg – slikovito mestece, ki leži v veličastnih Alpah na avstrijskem Štajerskem in je upravičeno znano 
kot zeleno srce Avstrije.

Letovišče: Camping Bella Austria – to športno letovišče, ki je v zavetju neokrnjene pokrajine s pravljičnimi gozdovi, kristalno bistrimi 
vodami gorskih jezer in alpskih vrhov, je absolutno idealno tako za poletne kot športne aktivnosti vseh vrst, pa tudi preprosto za počitek 
in sprostitev. Na voljo so restavracija, bar in minimarket. Kamp ima območje, pokrito z brezžičnim signalom za internet; peka na žaru 
je dovoljena (potrebuje lasten žar). Bankomat pribl. 2 km.

Victoria nastanitev:
• Mobilne hiške Victoria Classic se nahajajo v zelenem okolju avstrijskih travnikov in gozdov, z vrhovi Alp v ozadju.

Šport in zabava: Majhno nogometno igrišče s travo, zunanji bazen, bazen s prostorom za čofotanje otrokov, majhen wellness center 
(infra-savna, bio-savna, finska savna – vstopnina), namizni tenis, otroško igrišče, zabaviščni center z dnevnimi animacijskimi programi 
v glavni sezoni, vadbe joge, vrvna plezala, vodni mlini, TV soba, mini živalski vrt. V okolici pa je razsežna mreža kolesarskih stez.

Nasveti za izlete: Jahanje v dolini Katschtal, golf igrišče Kreischberg (22 km), 
ribolov v Katschbachu (enodnevna dovolilnica 25 €), poletni sankaški tobogan 
Turracher Höhe (50 km), teniška igrišča (2 km), Red Bull Ring Zeltweg (70 km).

Camping Bella Austria – plavalni bazen

Počitek v kampuIdealni kolesarski tereni v bližini

Sezona: 21. 5. – 10. 9. 2022
Cenovna kategorija: mobilna hiška
Lokalne pristojbine: turistična taksa 1,2 €/os. starejša od 15 let/nočitev

C

Kolesarjenje, pohodništvo, sprostitev in wellness v zelenem srcu Avstrije

Camping Bella Austria – Victoria mobilna hiška Classic

LETOVIŠČE
ZELENO

DESTINACIJA
VRHUNSKA

V kampu 50 m Brezplačno 50 m4 €

ADAC Klassifikation 2022 TIPP
2022

PINCAMP.DE

DRUŽINI PRIJAZNA
CENA

Camping Bella Austria – mini živalski vrt Camping Bella Austria – savna

Vrh Rupprechtseck (2.591 m n. v.)

Avstrija | Štajerska

6 km přibližno 
28 €/uroNogomet Plin/premog5 €/2 uri 22 km 18–45 €/dan70 m
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SPLOŠNI POGODBENI POGOJI
Člen I

UVODNE DOLOČBE

1. Splošni pogodbeni pogoji turistične agencije Cestovní 
kancelář Ing. Ladislav Jarý – VICTORIA s sedežem 
Cihlářská 26, 602 00 Brno, matična številka 163 12 
520 (v  nadaljevanju: CK VICTORIA) urejajo vzajemno 
pogodbeno razmerje med CK VICTORIA in stranko. Stranka 
je lahko posameznik ali pravna oseba (v nadaljevanju: 
stranka) v skladu z ustreznimi določbami splošno 
zavezujočih pravnih določb Češke republike, kot so civilni 
zakonik (št. 89/2012 Zbirke zakonov), trgovinski zakonik 
(št. 159/1999 Zbirke zakonov) in uredba Evropskega 
parlamenta in Sveta EU št. 2016/ 679.
2. Splošni pogodbeni pogoji turistične agencije Cestovní 
kancelář Ing. Ladislav Jarý – VICTORIA veljajo za vsa 
bivanja in druge turistične storitve, ki jih turistična agencija 
zagotavlja, in so neločljiv sestavni del pogodbe, sklenjene 
med stranko in CK VICTORIA. CK VICTORIA si pridržuje 
pravico, da v svojih prodajnih materialih navede različne 
pogoje (katalog, ponudbeni list, spletne strani itd.), 
ki veljajo nad temi pogodbenimi pogoji.
3. CK VICTORIA opravlja svoje storitve brez omejitev; 
storitve lahko uporabljajo samo osebe, mlajše od 18 let, 
s soglasjem svojega zakonitega zastopnika. Osebe, mlajše 
od 15 let, lahko uporabljajo storitve CK VICTORIA samo, če 
jih spremlja oseba, starejša od 18 let.

Člen II
POGODBENO RAZMERJE

1. Pogodbeni stranki sta turistična agencija na eni strani 
in stranka na drugi strani. Pogodbeno razmerje med 
turistično agencijo in stranko se začne s sklenitvijo 
naročila storitev. Turistična agencija izda naročilo storitev 
na podlagi opravljene rezervacije in plačila rezervacije. 
Turistična agencija pošlje naročilo storitev stranki 
po elektronski pošti.
2. Rezervacija se lahko izda na naslednji način:
– On-line s spletnih strani turistične agencije.
– Elektronsko s pošiljanjem naročila turistični agenciji.
– Prek agenta turistične agencije.
Na podlagi rezervacije se ustvari številka rezervacije 
za stranko, stranka pa prejme po elektronski pošti potrdilo 
o opravljeni rezervaciji.
3. Stranka je dolžna plačati rezervacijo v višini 150 EUR 
v roku 7 koledarski dni od datuma rezervacije. Pogodbeno 
razmerje med turistično agencijo in stranko začne 
obstajati s plačilom zneska. Turistična agencija pošlje 
naročilo storitev stranki po elektronski pošti na podlagi 
ustvarjenega pogodbenega razmerja.
Rezervacija preneha obstajati, če ni plačana v navedenem 
obdobju.
4. Stranka je dolžna plačati celoten znesek cene naročenih 
storitev, ki izhaja iz naročila storitev, najpozneje v 63 dneh 
pred začetkom črpanja storitev. Turistična agencija 
pošlje stranki po elektronski pošti napotnico (vavčer), 
ki se  predloži v kraju bivanja, po prejemu 100% plačila 
naročenih storitev.
Stranka ima pravico do črpanja storitev na podlagi 
napotnice (vavčerja). Turistična agencija ima pravico 
do odstopa od pogodbe, če stranka ne plača 100 % cene.
5. Stranka s sprejetjem naročila storitev in plačilom 
zneska potrdi, da se zaveda celotne vsebine pogodbe in da 
priznava vse pogodbene pogoje ter se strinja z njimi.
6. Turistična agencija se z izdajo napotnice (vavčerja) 
zavezuje, da bo zagotovila storitve v dogovorjenem obsegu 
in kakovosti v skladu z dogovorjenimi pogoji.
7. Pogodbeno razmerje, ki je začelo obstajati na podlagi 
sklenjenega naročila storitev med stranko in turistično 
agencijo, velja za vse druge udeležence v naročilu 
storitev. Naročnik jamči za pogodbene obveznosti svojih 
sopotnikov kot tudi za svoje.

Člen III
CENA IN PLAČILNI POGOJI

1. CK VICTORIA je upravičena do plačila bivanja ali 
posameznih storitev pred njihovim zagotavljanjem, 
stranka pa je dolžna plačati ceno bivanja ali ceno 
posameznih storitev pred njihovim črpanjem.
2. Cene bivanja in posameznih storitev so sporazumno 
dogovorjene cene med CK VICTORIA in stranko.
3. Cena dogovorjenih storitev je navedena v naročilu 
storitev.
4. Višina predplačil in časovni razpored plačil 
se dogovorita na naslednji način:
Predplačilo v višini 150 EUR zapade v 7 dneh po opravljeni 
rezervaciji.
Stranka je dolžna plačati dodatno plačilo do 100 % zneska 
za storitve, navedene v naročilu storitev, brez poziva CK 
VICTORIA najpozneje 63 dni pred izvedbo dogovorjenih 

storitev. CK VICTORIA ima pravico odstopiti od pogodbe 
in odpovedati udeležbo stranke pri naročenih storitvah, če 
stranka tega ne stori. Plačilo, ki ga je stranka dokazljivo 
plačala CK VICTORIA, se po odbitku nadomestila – glej 
7. in 8. člen teh pogojev, takoj vrne stranki.
5. Če je rezervacija opravljena v obdobju, krajšem od 63 dni 
pred izvedbo naročenih storitev, je plačilo rezervacije 
100 % cene naročenih storitev.
6. Način plačila
– on-line z debetno kartico, prek spletne trgovine 
na spletnih straneh turistične agencije.
– z bančnim nakazilom na račun turistične agencije pod 
številko opravljene rezervacije (referenca).
7. CK VICTORIA ima pravico prilagoditi ceno storitev pred 
začetkom črpanja storitev, ki so predmet pogodbenega 
razmerja v skladu z 2. členom teh pogojev, in navesti nove 
cenike, če je turistična agencija to prisiljena storiti zaradi 
objektivnih razlogov, zlasti v primeru zvišanja cen storitev 
s strani njihovega ponudnika. Tako prilagojene cene veljajo 
od dneva objave in se nanašajo na vse turistične storitve, 
katerih izvedba se še ni začela. CK VICTORIA in stranka 
v takem primeru iztržita v skladu z 2. odstavkom 6. člena 
teh pogojev.

Člen IV
PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANKE

1. Pravice stranke so zlasti naslednje:
 a) pravica do ustrezne zagotovitve pogodbeno 
dogovorjenih in plačanih storitev,
 b) pravica zahtevati informacije o vseh dejstvih, 
ki  se  nanašajo na pogodbeno dogovorjene in plačane 
storitve od CK VICTORIA,
 c) pravica do seznanitve z morebitnimi spremembami 
pogodbeno dogovorjenih storitev,
 d) pravica do odstopa od pogodbe kadar koli pred 
začetkom črpanja storitev v skladu s 7. členom teh 
pogojev,
 e) pravica do pritožbe zaradi napak in njihove odprave 
v skladu z določbami 9. člena,
 f) pravica do varstva osebnih podatkov in varstva 
informacij o namembnih krajih, ki so vsebina te pogodbe, 
pred nepooblaščenimi osebami,
 g) pravica zahtevati spremembo naročila storitev. 
Za  spremembe pogodbenih pogojev, ki temeljijo na želji 
stranke, veljajo določbe 4. odstavka 6. člena teh pogojev.
2. Temeljne obveznosti stranke so:
 a) zagotoviti sodelovanje s CK VICTORIA, ki je potrebno 
za zagotavljanje in opravljanje storitev, zlasti navesti 
resnične in popolne zahtevane podatke v naročilu storitev, 
vključno z vsemi spremembami,
 b) zagotoviti spremstvo osebam, mlajšim od 15 let, 
in nadzor odraslega udeleženca, kot tudi zagotoviti 
spremstvo in nadzor oseb, katerih zdravstveno stanje to 
zahteva,
 c) predložiti soglasje zakonitega zastopnika v primeru, 
da stranka, starejša od 15 let in mlajša od 18 let, črpa 
storitve brez spremstva,
 d) plačati dogovorjeno ceno bivanja in storitev v skladu 
s 3. členom teh pogojev,
 e) upoštevati veljavne določbe organizacij in subjektov, 
katerih storitve koristi, ali obiskane države,
 f) upoštevati napotke turističnega vodnika, ne motiti 
bivanja, ne obnašati se tako, da bi nastala škoda na zdravju 
ali premoženju drugih strank, ponudnikov storitev ali 
CK. CK VICTORIA si pridržuje pravico, da izključi osebe 
pod vplivom, ki nadlegujejo druge nastanjene osebe 
ali ki povzročajo škodo na premoženju drugih strank, 
ponudnikov storitev ali CK.
 g) v primeru odstopa od pogodbe je stranka dolžna 
napovedati odstop s pisnim obvestilom.
 h) upoštevati napotke turističnega vodnika v kraju 
bivanja, ne motiti poteka aranžmaja, ne nadlegovati 
drugih udeležencev in ravnati tako, da se prepreči škoda 
na zdravju ali premoženju drugih strank, ponudnikov 
storitev ali turističnih agentov. Turistična agencija Victoria 
ima pravico, da odstopi od pogodbe neposredno pred 
začetkom izleta ali po začetku izleta, če potnik resno moti 
potek izleta ali bivanja s svojim neprimernim in grobim 
vedenjem, ali če obstaja tveganje, da se to lahko zgodi, 
turistična agencija pa ima pravico, da stranko izključi iz 
izleta.
V takem primeru stranka ni upravičena do vračila 
neuporabljenih storitev. Stroške povratnega potovanja 
nosi stranka sama. Prevoz oseb v pijanem stanju ali pod 
vplivom mamil je prepovedan.

Člen V
PRAVICE IN OBVEZNOSTI CK VICTORIA

1. Pravice in obveznosti CK VICTORIA se nanašajo 
na relevantne pravice in obveznosti stranke.

2. CK je dolžna stranko resnično in temeljito obvestiti 
o  vseh dejstvih v zvezi z dogovorjenimi storitvami, 
ki so pomembna za stranko in so znana CK VICTORIA.
3. CK VICTORIA ni dolžna stranki zagotoviti izvedbe nad 
okvirom vnaprej potrjenih in plačanih storitev.
4. CK VICTORIA je dolžna stranki izdati napotnico 
(vavčer), ki se pošlje po elektronski pošti po plačilu. 
Stranka predloži napotnico (vavčer) pri uveljavljanju svojih 
zahtevkov za črpanje naročenih storitev.

Člen VI
ODPOVED IN SPREMEMBE DOGOVORJENIH STORITEV

1. Odpoved bivanja zaradi nedoseganja minimalnega 
števila strank:
 a) CK VICTORIA ima pravico do odpovedi bivanja, 
če  minimalno število vzetih nastanitvenih enot 
ni  doseženo 21 dni pred začetkom bivanja. Najmanjše 
število namestitvenih enot znotraj enega mesta 
in  termina je določeno na 5. V primeru, da CK VICTORIA 
odpove bivanje zaradi nedoseganja minimalnega števila 
nastanjenih strank, je CK VICTORIA dolžna stranko o tem 
obvestiti po elektronski pošti najpozneje v roku 7 dni pred 
začetkom bivanja.
 b) Če CK VICTORIA odpove bivanje v skladu z alinejo 
a tega odstavka pogojev, je stranka na podlagi naročila 
storitev upravičena zahtevati drugo bivanje kakovosti, 
ki ustreza prvotnemu naročilu storitev, če CK VICTORIA 
lahko ponudi takšno bivanje. Če novo naročilo storitev 
ni sklejeno, je CK VICTORIA dolžna takoj vrniti vse, kar 
je prejela od stranke za plačilo cene, stranka pa ni dolžna 
plačati nadomestila CK. Če se sklene novo naročilo 
storitev, se plačila, izvedena na podlagi prejšnjega naročila 
storitev, štejejo za plačila, izvedena na podlagi novega 
naročila storitev.
 c) CK VICTORIA ima pravico odpovedati bivanje ali 
turistične storitve, ki so predmet pogodbenega razmerja, 
v skladu z 2. členom teh pogojev zaradi neizogibnega 
dogodka, ki ga CK VICTORIA ni mogla preprečiti kljub vsem 
možnim naporom, ki bi se lahko razumno zahtevali.
2. Spremembe dogovorjenih storitev pred začetkom 
bivanja s strani CK VICTORIA:
Če nastopijo okoliščine, ki CK preprečujejo opravljanje 
storitev v skladu s pogodbeno dogovorjenimi pogoji, 
in  je CK VICTORIA prisiljena spremeniti pogoje pogodbe 
na podlagi objektivnih razlogov pred začetkom črpanja 
storitev, je CK VICTORIA dolžna stranki takšne spremembe 
sporočiti po e-pošti in predlagati spremembo pogodbe. 
Stranka ima pravico odločiti, ali se strinja s spremembo ali 
odstopi od pogodbe.
 a) Če stranka ne odstopi od pogodbe v roku 5 dni 
po  prejemu predloga spremembe, se šteje, da se strinja 
s spremembo. Če sprememba pogodbe povzroči zvišanje 
cene, je stranka dolžna plačati razliko v ceni storitev CK 
VICTORIA v roku 5 dni od prejema predloga spremembe. 
V primeru kršitve te obveznosti je CK VICTORIA upravičena 
do odstopa od pogodbe, to pa ne vpliva na pravico 
do  odškodnine CK VICTORIA. Če sprememba pogodbe 
povzroči znižanje cene storitev, je CK VICTORIA dolžna 
vrniti razliko v ceni storitev v primeru, da je stranka 
že plačala celotno ceno, ali znižati dodatno plačilo celotne 
cene, če stranka še ni plačala celotne cene.
 b) Če se stranka ne strinja s spremembo pogodbe in 
odstopi od pogodbe v 5 dneh po predložitvi predloga 
spremembe, ima pravico od CK VICTORIA zahtevati, da na 
podlagi nove pogodbe zagotovi druge turistične storitve 
vsaj v kakovosti, ki ustreza prejšnji pogodbi, če lahko CK 
VICTORIA ponudi takšne storitve. Če nova pogodba ni 
sklenjena, je CK VICTORIA dolžna brez nepotrebnega 
odlašanja stranki vrniti vse, kar je prejela od stranke za 
plačilo storitev na podlagi odpovedane pogodbe, stranka 
pa ni dolžna plačati nadomestila CK VICTORIA. Če se 
sklene nova pogodba, se plačila, izvedena na podlagi 
prejšnje pogodbe, štejejo za plačila, izvedena na podlagi 
nove pogodbe.
3. Spremembe dogovorjenih storitev med bivanjem:
 a) Če CK VICTORIA med bivanjem stranki ne zagotovi 
storitev pravilno in pravočasno ali če CK VICTORIA 
ugotovi, da ne more zagotoviti vseh storitev ali njihovega 
bistvenega dela pravilno in pravočasno kljub temu, 
da se v sklenjeni pogodbi zavezala, da bo to storila, 
je CK VICTORIA dolžna sprejeti takšne ukrepe brez 
nepotrebnega odlašanja in brezplačno tako, da se 
lahko bivanje nadaljuje, zlasti pa je CK VICTORIA dolžna 
zagotoviti storitve v obsegu in kakovosti, ki ustrezata ali se 
približujeta prvotno dogovorjenim pogojem.
 b) Če nadaljnjega bivanja ali črpanja storitev ni mogoče 
zagotoviti drugače kot s storitvami nižje kakovosti, kot 
so  navedene v pogodbi, je CK VICTORIA dožna stranki 
vrniti razliko v ceni.
 c) Če nadaljnjega bivanja ali črpanja storitev ni mogoče 

zagotoviti niti s storitvami nižje kakovosti, kot je navedeno 
v pogodbi, ali stranka ne sprejme nadomestne rešitve, 
je CK VICTORIA dolžna stranki vrniti razliko v ceni brez 
nepotrebnega odlašanja.
4. Spremembe pogodbenih pogojev na podlagi želje 
stranke:
 a) Stranka ima pravico, da najpozneje 3 dni pred 
začetkom bivanja sporoči, da se bo bivanja namesto nje 
udeležila druga oseba. Obvestilo o zamenjavi udeleženca 
mora biti vedno napisano po e-pošti. Izjava novega 
udeleženca o dejstvu, da se strinja s sklenjenim naročilom 
storitev in da izpolnjuje pogoje za udeležbo pri bivanju, 
mora biti del obvestila.
Prvotna in nova stranka sta solidarno odgovorna za 
plačilo bivanja in stroškov, če ti nastanejo CK VICTORIA 
v zvezi s spremembo. CK VICTORIA ima pravico 
zaračunati pristojbino za manipulacijo v višini 4 EUR ali 
11 EUR za spremembo naročila storitev v skladu z alinejo 
a 4. odstavka tega člena pogojev, če CK sprejme obvestilo 
o spremembi v obdobju, krajšem od 8 dni pred začetkom 
izvedbe.
 b) CK VICTORIA po potrebi izvaja spremembe pogojev, 
dogovorjenih v naročilu storitev na podlagi na želje stranke. 
Za izvajanje takih sprememb je treba plačati pristojbino 
za manipulacijo v višini in pod spodaj navedenimi pogoji. 
Pristojbine se vedno zaračunajo za vsako osebo:
  ba) sprememba in dopolnitev osebnih podatkov 
stranke pred začetkom črpanja storitev:
8 in več dni – 2 EUR; 7 in manj dni – 4 EUR
  bb) sprememba termina bivanja, kraja bivanja ali vrste 
nastanitve
63 dni in več dni – 25 EUR.
V primeru spremembe v obdobju, krajšem od 63 dni, 
do začetka črpanja storitev se sprememba šteje za odstop 
od pogodbe s strani stranke, stranka pa je dolžna CK 
VICTORIA plačati nadomestilo v skladu z 8. členom teh 
pogojev.
  bc) druge spremembe v naročilu storitev
8 in več dni – 4 EUR; 7 in manj dni – 11 EUR.

Člen VII
ODSTOP OD POGODBE

1. CK VICTORIA ima pravico odstopiti od pogodbe pred 
začetkom črpanja storitev, ki so predmet pogodbenega 
razmerja, iz naslednjih razlogov:
 a) kršitev obveznosti s strani stranke
 b) zaradi odpovedi bivanja
CK VICTORIA pošlje stranki pisno obvestilo o odstopu 
od pogodbe z navedbo razloga po elektronski pošti.
2. Stranka ima pravico do odstopa od pogodbe kadar koli 
pred začetkom črpanja storitev:
 a) brez navedbe razloga
 b) če nova pogodba ni sklenjena v skladu z določbo 
alineje b 1. odstavka 6. člena ali v skladu z alinejo b 
2.  odstavka 6. člena teh pogojev. Obvestilo ob odstopu 
od pogodbe in v primeru odstopa v skladu z alinejo b tega 
člena je mogoče izvršiti le v pisni obliki po elektronski 
pošti. Učinek odstopa od pogodbe nastopi z dnem vročitve 
pisnega obvestila.
3. Stranka je dolžna plačati odškodnino v znesku, 
navedenem v 8. členu teh pogojev, če razlog za odstop od 
pogodbe s strani stranke ni kršitev obveznosti VICTORIA 
CK, navedenih v pogodbi ali če CK VICTORIA odstopi od 
pogodbe pred začetkom črpanja storitev na podlagi kršitve 
obveznosti s strani stranke. CK VICTORIA je dolžna vrniti 
vse, kar je prejela od stranke kot plačilo cene storitev 
po  odbitku nadomestila (pristojbine za odpoved) stranki 
v skladu z odpovedjo pogodbe.
4. CK VICTORIA je dolžna vrniti vse, kar je prejela od stranke 
kot plačilo cene storitev v skladu z odpovedjo pogodbe 
brez nepotrebnega odlašanja, če je razlog za  odstop od 
pogodbe s strani stranke kršitev obveznosti, navedenih 
v pogodbi, s strani CK VICTORIA ali če nova pogodba ni 
sklenjena v skladu z alinejo b 2. odstavka teh pogojev, 
stranka pa ni dolžna plačati nadomestila CK VICTORIA.

Člen VIII
NADOMESTILO

1. Če CK VICTORIA odstopi od pogodbe, sklenjene 
s  stranko v skladu z 2. odstavkom 2. člena teh pogojev 
pred začetkom črpanja storitev zaradi kršitve obveznosti 
s strani stranke, ima CK VICTORIA pravico zahtevati 
odškodnino, stranka pa je dolžna plačati odškodnino.
2. Če stranka odstopi od pogodbe s predmetom 
pogodbenega razmerja v skladu z 2. odstavkom 2. člena 
teh pogojev, je stranka dolžna plačati nadomestilo.
3. Nadomestilo se zaračuna iz celotne cene vseh naročenih 
storitev. Znesek nadomestila je odvisen od dneva prejema 
pisnega obvestila s strani CK VICTORIA in je:
0 % ob preklicu v obdobju več kot 14 dni pred začetkom 

črpanja turističnih storitev;
90 % ob preklicu v obdobju 14 - 1 dni pred začetkom 
črpanja turističnih storitev;
100 % ob preklicu v obdobju 0 dni pred začetkom črpanja 
turističnih storitev.
4. Če stranka ne začne bivanja ali ne črpa turističnih 
storitev brez odstopa od pogodbe ali zaradi dejstva, da ni 
izpolnila obveznosti iz alineje d 2. odstavka 4. člena, plača 
stranka 100 % vnaprej določene cene.
5. CK VICTORIA ima pravico odšteti nadomestilo 
od plačanega predplačila ali plačane cene.
6. Pri določanju števila dni za izračun nadomestila 
navedeno število dni vsebuje tudi dan, ko so nastopili 
učinki odstopa od pogodbe. Dan začetka nastanitve se ne 
šteje v število dni.

Člen IX
KODEKS ZAHTEVKOV

1. Ta kodeks zahtevkov ureja način uveljavljanja 
zahtevkov stranke, ki izhajajo iz odgovornosti CK 
VICTORIA za pomanjkljivosti opravljenih storitev in njenih 
organizacij.
2. Ta kodeks reklamacij se nanaša na storitve, ki jih 
zagotavlja CK VICTORIA neposredno ali prek drugih 
ponudnikov storitev v okviru sklenjenega pogodbenega 
razmerja.
3. Stranka je dolžna brez nepotrebnega odlašanja podati 
pritožbo glede morebitne napake pri predstavniku 
CK VICTORIA v kraju bivanja ali pri predstavniku objekta, 
ki  opravlja storitve, na način, da bi se odprava lahko 
izvedla v samem kraju. To je edini način za odpravo 
pomanjkljivega stanja, dodajanje storitve ali ponovno 
zagotavljanje storitve.
4. Če se stranka odloči za uveljavljanje zahtevka na napako 
po koncu bivanja pri CK VICTORIA, je primerno sestaviti 
zapisnik o ugotovljenih napakah, navesti ime delavca, 
ki  je bil o njih obveščen, in navesti način, na katerega so/
niso bile napake odpravljene. Delavec, ki je bil obveščen 
o napakah, podpiše ta zapisnik, stranka pa sama podpiše 
zapisnik.
5. Pritožbo je mogoče vložiti v pisni obliki po elektronski 
pošti brez nepotrebnega odlašanja najpozneje 1  mesec 
po  koncu bivanja ali opravljanju zadnje storitve. 
Priporočamo sestavljanje zapisnika o ugotovljenih 
napakah v skladu s 4. odstavkom teh pogojev, zlasti v zvezi 
z bolj zapletenimi pritožbami.
6. Rezultat pritožbenega postopka se stranki sporoči 
po  elektronski pošti najpozneje v 30 dneh od datuma 
vložitve pritožbe.
7. Če stranka meni, da obdelava pritožbe ni zadovoljiva, 
ima pravico zahtevati pregled pravilnosti postopka, 
po možnosti ponovno presojo pritožbe. Pregled se opravi 
v 30 dneh.

Člen X
POSEBNE DOLOČBE

Stranka daje soglasje z dejstvom, da CK VICTORIA 
v  skladu z 2. odstavkom 5. člena zakona št. 101/2000 
Zbirke zakonov obdeluje varovane osebne podatke stranke 
s predajo potrjenega naročila storitev CK VICTORIA.
CK VICTORIA ima pravico do obdelave osebnih podatkov 
stranke za namen ponujanja storitev in dejavnosti 
pridobivanja. Stranka ima pravico kadar koli preklicati 
soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov.
Stranka priznava, da ima kot posameznik, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, zlasti naslednje pravice:
 a) fotokopija fotografije se lahko kadar koli prekliče 
s predložitvijo CK, bodisi na CK ali e-pošti
 b) zahtevati od CK dostop do osebnih podatkov, ki 
se  nanašajo na njeno osebo, popravek ali izbris le-teh, 
lahko zahteva omejitve pri obdelavi njihovih osebnih 
podatkov, nasprotuje obdelavi osebnih podatkov 
in pravicam do prenosa podatkov.
 c) zahtevati od CK, da omeji obdelavo svojih osebnih 
podatkov, če
  ca) stranka zanika točnost svojih osebnih podatkov 
toliko časa, kolikor je potrebno, da upravljavec preveri 
točnost svojih osebnih podatkov;
  cb) je bila obdelava njenih osebnih podatkov 
nezakonita, vendar ne zahteva izbrisa osebnih podatkov, 
temveč omejitev njihove uporabe;
  cc) CK ne potrebuje več osebnih podatkov za namene 
obdelave, vendar stranka od njih zahteva, da identificirajo, 
izvajajo ali branijo svoje trditve; ali
  cd) je stranka ugovarjala obdelavi svojih osebnih 
podatkov, dokler se ne ugotovi, ali upravičeni razlogi za 
CK odtehtajo upravičene razloge stranke. Če je obdelava 
osebnih podatkov stranke omejena, se lahko njeni 
podatki obdelujejo, z izjemo shranjevanja, samo z njenim 
soglasjem.

 d) pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, kot je 
Urad za varstvo osebnih podatkov.
 e) pridobiti kadar koli od CK potrditev, da se njeni osebni 
podatki obdelujejo, in če je tako, je CK dolžna na zahtevo 
posredovati naslednje podatke in izdati kopijo obdelanih 
osebnih podatkov:
  ea) namen obdelave;
  eb) kategorijo osebnih podatkov, ki jih obdeluje;
  (es) prejemnike ali kategorije prejemnikov, katerih 
osebni podatki jim so ali bodo na voljo;
  d) predvideno časovno obdobje, v katerem bodo 
shranjeni njeni osebni podatki, ali, v nasprotnem primeru, 
merila, uporabljena za določitev tega časa;
ee) obstoj pravice zahtevati od upravljavca, da popravi ali 
izbriše osebne podatke v zvezi s stranko ali omeji njihovo 
obdelavo in nasprotovati taki obdelavi.
CK VICTORIA ni odgovorna za škodo, povzročeno 
s  kršitvijo zakonskih obveznosti, če dokaže, da CK 
VICTORIA ni povzročila škode, in tudi drugi ponudniki 
storitev niso povzročili škode v okviru sklenjenega 
pogodbenega razmerja. Škodo pa so povzročili:
– stranka
– tretja oseba, ki ni povezana z zagotovitvijo bivanja
– neizogiben dogodek, ki ga ni bilo mogoče preprečiti, 
kljub vsem možnim naporom, ki bi se lahko zahtevali.
CK VICTORIA si pridržuje pravico do morebitnih razlik 
v katalogu na spletnih straneh v primerjavi z dejstvi, 
na katera ni mogla vplivati in do katerih je prišlo po datumu 
zaključka kataloga, turistični agenciji pa morda niso bila 
znana.
CK VICTORIA si pridržuje pravico do odpovedi bivanja 
zaradi tako imenovane višje sile (politične motnje, naravne 
nesreče itd.) Pozna prijava v nastanitveni objekt zaradi 
zamude lastnega prevoznega sredstva ne daje pravice 
do pozne odjave iz nastanitvenega objekta na dan odhoda.
Katalog in spletne strani CK VICTORIA ponujajo osnovni 
opis posameznih namestitvenih objektov na način, 
ki ustreza resničnosti. Druge informacije se lahko izročijo 
na zahtevo. Nastanitev v kraju bivanja je v celoti odvisna 
od ponudnika nastanitve – ponudnika storitev. Zahteve 
stranke za namestitev v konkretni mobilni hiški lahko CK 
VICTORIA zagotovi za pristojbino 20 EUR/mobilna hiška, 
navedeno v naročilu storitev. Dejstvo, da CK VICTORIA 
ni izpolnila zahteve za konkretno mobilno hiško, stranki 
v nobenem primeru ne omogoča odstopa od sklenjene 
pogodbe s strani stranke brez obveznosti plačila 
odškodnine. V primeru, da zahteva za konkretno mobilno 
hiško ni izpolnjena, se znesek 20 EUR/mobilna hiška vrne 
na račun stranke.
Možnost izletov in storitev, ki jih je Victoria navedla 
v  katalogu, ni predmet pogodbenega razmerja. To 
so dodatne storitve, ki se plačajo v kraju bivanja, udeležba 
je prostovoljna, CK VICTORIA pa ni odgovorna za njihovo 
izvedbo. Nemožnost črpanja fakultativnih storitev iz 
sezonskega razloga, zaradi majhnega števila udeležencev 
itd. ne omogoča spremembe pogojev naročila storitev, 
prav tako pa stranki ne omogoča odstopa od pogodbe brez 
plačila nadomestila. Pritožba na fakultativne storitve je 
možna le v kraju bivanja pri njihovem ponudniku.
Stranka izrecno upošteva in se strinja z dejstvom, da je 
turistična agencija kadar koli upravičena do ustvarjanja 
kakršnih koli slikovnih (predvsem fotografskih), zvočnih 
in slikovno-zvočnih zapisov stranke (tj. vključno z vsemi 
elementi in manifestacijami njegove osebnosti) v skladu 
z določbo 84. člena in po zakonu št. 89/2012 Zbirke 
zakonov, civilni zakonik, v veljavni različici (v nadaljevanju: 
civilni zakonik); turistična agencija je upravičena do 
retuširanja teh zapisov, ki so nastali med bivanjem in po 
njem, ter do njihove objave v izvirniku in spremenjeni obliki 
v promocijskih materialih (tiskani katalogi, letaki, spletne 
strani, družabna omrežja, e-novice itd.) in do njihovega 
širjenja na vse možne načine tako posamezno kot tudi v 
povezavi z drugimi zapisi, deli in elementi. Vsa soglasja, 
navedena v tej določbi, se podelijo v lokalnem in količinsko 
neomejenem obsegu za neomejeno časovno obdobje, 
po možnosti do njihove morebitne razveljavitve s strani 
stranke v skladu z določbo 87. člena civilnega zakonika. 
Stranka daje vsa soglasja brezplačno.

Člen XI
ZAČASNE IN KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogodbeni pogoji začnejo veljati 1. oktobra 
2020.
Vsi podatki in informacije o storitvah, cenah in potovalnih 
pogojih ustrezajo dejstvom, znanim 1. oktobra 2020, in 
so v skladu z veljavnim pravnim redom Češke republike. 
Stranka s sprejetjem naročila storitev in plačilom le-teh 
potrjuje, da razume te pogoje in jih v celoti spoštuje.

V Brnu 1. oktobra 2020 Ing. Ladislav Jarý, CK VICTORIA
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ZGODNJA REZERVACIJA –10 % do 15. aprila 2022!
Prihranili boste do 39 € na dan osnovnih cen nastanitve.

Pristojbine za odpoved v primeru odstopa od pogodbe:
Več kot 14 dni pred brez pristojbin za odpoved
14–1 dni pred 90 % celotne cene
Neprihod 100 % celotne cene

PREDUJEM –20 % do 15. aprila 2022!
Prihranili boste do 79 € na dan osnovnih cen nastanitve.
Pogoji:
• Predplačilo 100 % v 7 dneh.
• Prilagodljivost datuma in namembnega je ohranjena!
• Rezervacije ni mogoče odpovedati.

1. SPLETNA REZERVACIJA:
 www.victoria-mobilehome.com → on-line kalkulator → on-line rezervacija št.
 
2. E-POŠTNA REZERVACIJA: → plačilo predujma v 7 dneh 150 € → on-line plačilo (s kreditno kartico)
 booking@victoria-mobilehome.com → on-line kalkulator → e-poštna rezervacija št. → končno plačilo – 21 dni pred prihodom → bančno nakazilo

3. REZERVACIJA PREK OPERATERJA: ponedeljek–petek 9.00–17.30
 izračun → e-poštna rezervacija št.

 +420 545 213 101
Ponedeljek–nedelja: 9–21 uri   /Victoria.Mobilehome

  +420 602 660 001
  +420 602 660 002

  +420 607 006 604
  +420 606 098 700


