
C a m p i n g  A D R I A

Kamp je odprt za prikolice in šotore od 6. aprila 2019 – 13. oktobra 2019 + zimovanje do 5. aprila 2020

Na parceli je dovoljeno imeti maximalno:
Prikolico (širine 2,5 m) + baldahin (širine 2,5 m) + senčnik pred baldahinom (širine do 2,5 m) 
ter 1x kuhinja/shramba (standardne izmere cca. 150 x 150 cm)
Dolžina prikolice je prilagojena parceli, ki jo je gost izbral sporazumno s kampom ob začetku sezone.  
Če avto ob osnovni postavi na parceli nima prostora, mora biti parkiran v ob recepciji kampa. 
Vse kar zaseda več prostora, kot zgoraj našteto, se doplača: 150,00 EUR k osnovni ceni pavšala oz. po ceniku doplačil 

Pavšal za fizične osebe (postavitev družinske prikolice):

• Rezervacija in plačilo do 4. 2. 2019*: cena 2.850,00 EUR + (zavarovanje** 105,00 EUR) 

• Rezervacija in plačilo do 5. 3. 2019: cena 2.850,00 EUR + (zavarovanje** 105,00 EUR)  

• Rezervacija in plačilo po 5. 3. 2019: cena 3.150,00 EUR + (zavarovanje** 105,00 EUR)

• Plačilo v obrokih, z roki delnih plačil: prej ali januar, februar, marec;  
v celoti izplačanih do najkasneje 5. 3. 2019***: cena 2.850,00 EUR + (zavarovanje** 105,00 EUR)

* podarimo  10 x vstop v savno z bazenom za eno osebo in 6 x uro bowlinga. 

** Zavarovanja prikolice je obvezen del pogodbe, a ni nujno, da ga sklenete preko  zavarovalnice,  
ki jo ponuja kamp. Izberete jo lahko sami in nam dostavite kopijo police.

*** podarimo  5 x vstop v savno z bazenom za eno osebo in 3 x uro bowlinga.  

Pavšal za pravne osebe in S.P. (postavitev prikolice v lasti pravne osebe, društev in samostojnih podjetnikov)

ENAK OPIS PARCEL KOT PRI FIZIČNIH OSEBAH

• Rezervacija in plačilo do 4. 2. 2019*: cena 3.150,00 EUR + (zavarovanje** 105,00 EUR)

• Rezervacija in plačilo do 5. 3. 2019: cena 3.150,00 EUR + (zavarovanje** 105,00 EUR)

• Plačilo po 5. 3. 2019: cena 3.450,00 EUR + (zavarovanje** 105,00 EUR)      

• Plačilo v obrokih, z roki delnih plačil: prej ali januar, februar, marec;  
v celoti izplačanih do najkasneje 5. 3. 2019***: cena 3.150,00 EUR + (zavarovanje** 105,00 EUR)

* podarimo  10 x vstop v savno z bazenom za eno osebo in 6 x uro bowlinga. 

** Zavarovanja prikolice je obvezen del pogodbe, a ni nujno, da ga sklenete preko  zavarovalnice,  
ki jo ponuja kamp. Izberete jo lahko sami in nam dostavite kopijo police.

*** podarimo  5 x vstop v savno z bazenom za eno osebo in 3 x uro bowlinga.  

Cena vključuje:
• Sporazumno določen prostor  v kampu, na katerem lahko stoji točno določeno število objektov  

(po pogodbi) od 6. 4. 2019 do 13. 10. 2019
• Zimovanje prikolice na posebnem prostoru v kampu za čas od 14. 10. 2019 do 5. 4. 2020  

- obvezno doplačilo zimovanje in handling fee (prevoz, odvoz, odgovornostno zavarovanje med 
premikom) 100,00 EUR 

• Bivanje v prikolici vključuje  lastnika in njegovo ožje sorodstvo, največ 6 oseb na enkrat. Ostali gostje plačajo 
po dnevnem ceniku. Prikolico lahko uporablja največ 12 oseb po seznamu, ki se priloži pri podpisu pogodbe. 

• 1 x električni priključek z močjo 10 A
• Parkiranje enega avtomobila v območju kampa 
• Uporabo zunanjega bazena v času obratovanja
• 1 urno uporabo notranjega bazena / dan  in sicer v pred in po sezoni, v terminu,  

ko zunanji bazen na kopališču ne obratuje (cca. 6. 4. do 30. 5. in 1. 9. do 13. 10. 2019)
• Stroške prijave gostov tekom celega leta

Sezonsko bivanje v kampu 2019 – prikolice



C a m p i n g  A D R I A

Dodatna doplačila (po izbiri):
• MORSKI PAS parcele v prvi vrsti  – postavitev prikolice v prvi vrsti ob morju oz. na številkah parcel:  

212, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 250, 252, 254, 256, 258, 262, 263, 268, 269, 274, 277, 276, 440, 
442, 438, 436, 434, 432, 427, 444: 700,00 EUR

• Parcele v MORSKI CONI 2,3 - postavitev prikolic na številkah parcel: 214, 216, 218, 220, 222, 224, 225, 
251, 253, 255, 470, 472, 257, 259, 473, 261, 260, 468, 266, 267, 264, 272, 275, 265, 271, 270, 273, 320, 
319, 324, 361, 360, 363, 364, 362, 385: 600,00 EUR

• Parcele v WELLNESS CONI:  parcelne številke: 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 430, 431, 433, 
435, 437, 439, 441, 443, 446, 448, 453, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465: 200,00 EUR

• Ena stran ograje: 100,00 EUR

• Drugi avto sezona, parkiran na lastno odgovornost na območju parkirišča resorta (izven kampa): 200,00 EUR

• Domačo žival, sezona: 200,00 EUR

• Nadstrešek (konstrukcija, ki je napeta nad počitniško prikolico ali celotno parcelo, 
lahko stoji na lastnih nogah): 200,00 EUR

• Nadstrešek in ograja ( ograjene do 3 strani): 400,00 EUR   
• Najem zasebne kopalnice v kampu sezonsko: 650,00 EUR 
• Dodaten električni priključek 10 A (2. kabel): 200,00 EUR 
• Čoln sezonsko, velikosti:

- do 4 m, vodni skuter: 200,00 EUR

- nad 4 m: 300,00 EUR

• Zimovanje čolna (na lastno odgovornost) v obdobju med 14. 10. 2019 - 5. 4. 2020: 200,00 EUR

Cena ne vključuje:
• Turistične takse, višino katere določi Občina - plačilo na recepciji ob vsakem prihodu oz. odhodu 

(invalidi s potrdilom so t. takse oproščeni, prav tako otroci starosti  0 – 7 let, 
otroci med 7-18 letom plačajo 50%) 

• Zavarovanja prikolice, ki je obvezen del pogodbe. 
Lahko ga uredite preko kampa ali preko svoje zavarovalnice. 

Plačilo: 
Pavšal temelji na izpolnjeni ponudbi in podpisani pogodbi ter plačani pogodbeni vrednosti 
navedeni na ceniku. 
Naslov za plačilo: ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, SI-6280 Ankaran
račun odprt pri: Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana: 
IBAN: SI56 1910 0001 0255 185, SWIFT: SZKBSI2X. 

Vse cene vsebujejo DDV.

Ankaran, 15. 11. 2018 Polona Bubnič doc. dr. Aleš Semeja
 vodja kampa direktor družbe
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