
Cenik kampiranja 2021 
2. 4. 

do 24. 6.
25. 6. 

do 11. 7.
12. 7 

do 29. 8.
30. 8. 

do 19. 9.
20. 9. 

do 1. 11.

Nočitev / osebo / noč 12,90  16,90  17,40 16,90 12,90

Nočitev z zajtrkom na osebo / noč 23,90  27,90  28,40 27,90 23,90

Otroci 2 - 9,99 let / noč (pod 2. letom: gratis) 6,45 8,45 8,70 8,45 6,45

Otroci 2 - 9,99 let / noč z zajtrkom (pod 2. letom: gratis) 11,95 13,95 14,20 13,95 11,95

Turistična taksa na osebo / noč  
TT otroci 7-18 let 50%, 0-7 brazplačno **

2,50 ** 

Nočitev na parceli z elektriko 10A / noč 6,00  

Prijavnina na osebo / bivanje 1,00  

Domača žival / noč 6,50 7,50 7,50 7,50 6,50

Zapestnica za zunanji bazen in tuše / osebo / noč   
*projekt varčujmo z vodo

1,10

Parcele v prvi vrsti / noč  
(temno modro označene na zemljevidu kampa)

9,00  10,00 10,00 10,00 9,00

Parcele v morski coni 2 / noč  
(modro označene na zemljevidu kampa)

8,00 9,00 9,00 9,00 8,00

Parcele v morski coni 3 / noč
(svetlo modro označene na zemljevidu kampa)

7,00 8,00 8,00 8,00 7,00

Parcele v wellness coni / noč
(svetlo zeleno označene na zemljevidu kampa)

4,00 5,00 5,00 5,00 4,00

Rezervacija parcele 21,00

Rezervacija prostora za skupine 50,00

* Po kriterijih certifi kata EcoCamping - varčna in kontrolirana poraba vode, dostop do tušev le za goste kampa.



Cena vključuje:
• prostor za postavitev prikolice / šotora / avtodoma na standardni parceli (zeleno označeno na zemljevidu kampa);
• parkirni prostor za 1 avto na parceli ali ob recepciji kampa;
• pravico do znižanega nakupa zapestnice za zunanji bazen, na recepciji kampa;
• Wi-fi  po kampu.

• Kamp je potrebno zapustiti do 14. ure, v nasprotnem primeru se računa dodaten dan. 
• Po 14. uri se lahko parkira na parkiriščih resorta po ceniku parkiranja za goste kampa.
• Daljša bivanja se plačujejo vsakih 7 dni. 
• Kavcija za obesek, adapter, kabel: 5,00 na kos. 
• Izguba zapestnice, številke parcele ali obeska za psa znaša 10,00.
•  Sprememba rezervacije po potrditvi: 5,00 EUR.
• Prihod na rezervirano parcelo je po 14. uri. 

• Popust za goste kampa na vse wellness storitve: 10 %; gost se izkaže z zapestnico za uporabo tušev in št. parcele.

• Sprejemamo ACSI, BEST DEAL card in Camping Key: 20,00 EUR. 
• Sprejemamo kartice popustov: CCS, DCU, DCC.
• avtokampi.si -2. 4.-24. 6. in od 1. 9.-1. 11.: 10% popust na nočitve
• 5 % popust na nočitve za stalne goste (nad 5 let). 
• Organizirane skupine (min. 25 oseb): 10% popusta.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

• Postajališče za avtodome - osnovno: parcela ob morju: 16,00 EUR + 3,00 EUR elektika po naročilu.
• Postajališče za avtodome - wellness: 26,00 EUR + 3,00 EUR elektika po naročilu.

Kopanje za 2 osebi 2 uri.

• domača žival v zimskem času : 3,00 EUR / noč
Postajališče za avtodome obratuje od 5. 11. 2021. do 1. 4. 2022 (prihod na parcelo od 9. ure dalje, odjava do najkasneje 21. ure)

** Turistična in promocijska taksa se oblikujeta na podlagi občinskega akta in Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(URL RS štev. 13/2018, 28.2.2018) in jo pobiramo v imenu občine.

Pridržujemo si pravico do spremembe cen ali pogojev brez predhodnega obvestila. Pridržujemo si pravico do napak.

Pridržujemo si pravico do zavrnitve gosta v kolikor ne spoštuje oz. ni spoštoval hišnega reda kampa, ki je javno objavljen v recepciji kampa.

Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV. Cenik velja od 1. 1. 2021

Ankaran, 1. 1. 2021  doc. dr. Aleš Semeja
  direktor družbe
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Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV. Cenik velja od 1. 1. 2021

Ankaran, 1. 1. 2021  doc. dr. Aleš Semeja
  direktor družbe

2. 4. 
do 24. 6.

25. 6. 
do 11. 7.

12. 7 
do 29. 8.

30. 8. 
do 19. 9.

20. 9. 
do 1. 11.

Hladilna omarica / dan 5,00

Pralni / sušilni stroj – žeton 5,50

Najem sefa / dan 3,00

Pranje avtomobila ali čolna 5,00

Zasebna kopalnica / dan 12,00

Najem šotora / noč 20,00

Izposoja gril plošč za 3 ure 3,00

Izposoja / nakup adapterja 5,00  / 20,00

Predčasni odhod iz parcele / mobilne hišice: cena je odvisna od pogojev odpovedi v rezervaciji
Zunanji gost - zimovanje prikolice ali avtodoma 
(6 mesecev, na lastno odgovornost)

300,00  

Prazna standard parcela na dan
(zasedena le s prikolico, šotorom ali avtodomom) 

40,00 45,00 45,00 45,00 40,00


