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ODDAJA
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www.navigatortv.si
kontakt: +386 (0)40 217 007
e-mail: info@navigatortv.si

KAMP MOTOVUN
Rižanske skupštine 1a
52424 Motovun, Hrvaška

KAMP SRCE PRIRODE
Gorica Lipnička 8
47272 Ribnik, Hrvaška

GPS:
N 45.334485° / E 13.825189°

GPS:
N 45.563898° / E 15.393148°

Igor in Erika Legović

OPEN

JAN - DEC

DAY
MON - SUN

Kamp Motovun

Katarina Srakovčić Korač

OPEN

24h

JAN - DEC

number: 15

DAY
MON - SUN

T: +385 52 681 607 * www.motovun-camping.com * info@motovun-camping.com
CENIK / PRICELIST

24h
number: 15

Kamp Srce prirode

T: +385 47 609 090 * www.srceprirode.hr * katarina@hotelkorana.hr
CENIK / PRICELIST

WC

⁄

WC

⁄

WIFI

WIFI

KAMP BOR
Crikvenička 10
51500 Krk, Hrvaška
GPS:
N 45.022421° / E 14.562002°
Boris Mrakovčić

OPEN

JAN - DEC

24h

DAY
MON - SUN

number:

100

Kamp Bor

T: +385 51 221-581 * www.camp-bor.hr * info@camp-bor.hr
CENIK / PRICELIST

⁄
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Majhni kampi za popolno doživetje
Ste utrujeni od stresa in hitrega tempa sodobnega vsakdana? Iščete prijetno družinsko vzdušje, v
katerem se lahko sprostite, medtem ko ste obdani
z naravnimi lepotami? Ali se želite izogniti ne-

prijetnim presenečenjem ob prihodu na izbrano
destinacijo? Ne iščite več, izbor najboljših malih
kampov Kamping združenja Hrvaške bo presegel
vsa vaša pričakovanja.

Če nas boste obiskali spomladi ali jeseni, se vam bodo gostitelji lahko še bolj posvetili. Tako boste
imeli priložnost, da se popolnoma stopite z lokalnim prebivalstvom in običaji, od jutranjega ribolova
do večernih zabav ob kozarcu vina in "gradel".

WC
WIFI

www.camping.hr/ok-mini-camps
Agrocamping
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Hrvaška je tudi dežela
sedmerih narodnih parkov

Spoznajte neodkrito notranjost Hrvaške
Hrvaški kampi so priljubljen cilj velikega števila
kampistov iz cele Evrope. Več kot dva milijona
in pol jih letno obišče kampe, ki se za tako velik
obisk lahko zahvalijo atraktivni lokaciji, kakovosti
storitev in raznoliki ponudbi. A vedno, kadar
pomislimo na hrvaške kampe, se nam v mislih
izriše obala z velikimi turističnimi središči, kjer je
več kot dvesto kampov. Pozabljamo pa, da so v
notranjosti Hrvaške kampi, resda v manjšem številu, ki po svoji atraktivnosti sploh ne zaostajajo
za tistimi na obali. Hrvaška namreč ni le dežela
tisočerih otokov, temveč je dežela sedmerih
narodnih parkov, dežela z bogato zgodovino,
s prečudovitimi rekami, z vinskimi cestami in
s kulinaričnimi doživetji, ki so v bližini meje s
Slovenijo. Tu vas bodo razumeli tudi, če boste
govorili slovensko.

dejavnostmi, kopanjem v ogrevanem zunanjem bazenu, kopanjem v bližnjih kopališčih
ali sproščenim druženjem s prijatelji, na voljo
so tudi degustacije kulinaričnih specialitet in
domače kapljice.

Veliko kampov je daleč stran od velikih turističnih
središč in ponujajo doživetje popolnega oddiha
v nedotaknjeni naravi. Pri tem jim je dejstvo, da
niso postavljeni ob morju, v korist, tega pa se
zavedajo tudi njihovi lastniki, ki gostom nudijo
dodatne vsebine, med drugim kulinarična in
pustolovska doživetja.
Le nekaj kilometrov od slovenske meje je v občini
Ribnik družinski kamp Srce prirode, s poudarkom na podeželskih doživetjih v zelenju, ki ga
obkroža. Gostje lahko izbirajo med športnimi
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Malo južneje, v Dugi Resi pri Karlovcu, se lahko
poleti osvežite v kampu Slapić, ki leži ob rečici, ki je
primerna za kopanje in čolnarjenje. Zelo je primeren
za ljubitelje aktivnega oddiha v naravi, predvsem pohodnike in kolesarje, premore pa prijetno restavracijo
in otroško igrišče ter rečno kopališče.

“

Veliko kampov je
daleč stran od
velikih turističnih
središč in ponujajo
doživetje
popolnega oddiha v
nedotaknjeni
naravi.

“
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V bližini Plitvičkih jezer stoji kamp Turist, kamor se
radi zatečejo ljubitelji neokrnjene narave in aktivnega
oddiha. V kampu organizirajo izlete v bližnji narodni park Plitvička jezera, v jame Baračeve špilje, v
eko-etno vas Rastoke ter na konjsko farmo. Utrujeni
od dnevnih dejavnosti lahko v restavraciji pod okriljem
kampa uživate v specialitetah ličke in moderne
hrvaške kuhinje.
Na poti proti Dalmaciji se lahko ustavite v kampu
Zrmanja, ki je blizu Obrovca. V sklopu turistične
kmetije Mićanovi dvori, ki je obnovljena v duhu starih
časov, lahko poskusite avtohtone jedi in poskusite sire
in vina. V ponudbi imajo rafting na reki Zrmanji, kajak
safari, paintball, vožnjo po brezpotjih, speleološke
izlete in streljanje, za „mirnejše goste“ pa organizirajo
pohodniške izlete in panoramske vožnje z ladjico.
V bližini Skradina je podeželski kamp Robeko, kjer
boste odkrili mir in uživali v lokalnih specialitetah.
Lastniki se držijo slogana »Življenje v sožitju z naravo«, kamp parcele pa so obkrožene z vinogradi, s
sadovnjaki in z vrtom. Pod nadkrito teraso in v konobi
nudijo lokalne specialitete, imajo pa tudi bazen.
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Tiste, ki želijo dopust v neokrnjeni naravi daleč od turističnega vrveža, vabijo v kamp Motovun, ki je pod istoimenskim
srednjeveškim biserom. Tu bodo na svoj račun prišli ljubitelji
kolesarjenja in gastronomije, saj je kraj središče ponudbe belih tartufov, istrskega pršuta, sira in domačega vina. V sklopu
ponudbe sta bazen in center dobrega počutja.
Na skrajnem vzhodu Hrvaške, le 3 kilometre od narodnega
parka Kopački Rit, je kamp Family. Ta del Hrvaške je poznan
kot odlična lokacija za opazovanje ptic in za rekreativni ribolov. Željni zabave se bodo odpeljali v Osijek. Kamp je odlična vmesna točka na vaši poti na vzhod ali proti Beogradu.

2014

Hrvaška ima
več kot 300
kampov.

107

14 ali 16 evrov pred in po sezoni povsod po Evropi. Smo tudi humanitarno usmerjeni in na raznih druženjih zbiramo prispevke, ki jih enkrat letno podarimo
pomoči potrebnim otrokom.
Naša lepa, zanimiva in močno obiskana spletna stran, torej naša oglasna deska,
je središče vseh dogajanj in novic tako za člane kakor tudi za vse druge obiskovalce. Poti pa so različne in odvisne od vsakega posameznika. Veliko članov
se rado druži, iz pestre celoletne palete druženj in potovanj izbirajo nekaj primernega zase. So pa tudi individualisti, ki potujejo sami ali skupaj še s kakimi
sorodnimi dušami.
Pridružite se nam!

CARAVANING CLUB SLOVENIJA
Jamova 31, 1000 Ljubljana
www.ccs-si.com

CARAVANING CLUB SLOVENIJA
Caravaning Club Slovenija je edino registrirano vseslovensko in tudi mednarodno društvo avtodomarjev v Sloveniji, ustanovljeno aprila 2001. Prvenstveno je to združenje svobodno mislečih oseb, ki jih navdušujejo sobivanje z
naravo, prijetna druženja, lepa potovanja in pomoč pri razvoju karavaninga.

Predsednica:
Irena Sedej
T: + 386 40 436 596
irenaccs1@gmail.com

Kot CCS smo polnopravni član mednarodnega združenja kampistov F.I.C.C.
(Federation International of Camping and Caravanning) s sedežem v Bruslju.
Smo enovito društvo, kjer je zajamčena enakopravnost vseh članov, hkrati pa
dopušča vsakemu posamezniku izbiro svoje družbe, potovanj in destinacij po
svojih željah.
Članu društva se izda mednarodna CCI kartica, ki je istočasno tudi naša CCS
kartica. Na osnovi te članske kartice lahko vsak član zase in za svoje ožje družinske člane koristi tako mednarodne popuste po tujini kakor tudi posebne popuste, ki jih društvo dogovori doma in izven naših meja z različnimi poslovnimi
partnerji: zdravilišča, kampi, PZA, hotelski kompleksi, zasebni gostinski objekti, domačije. Teh je že kar veliko in so zbrani in označene kot Prijazne destinacije, ki nosijo na vidnem mestu tudi naše lepe nalepke PD. Z veljavno člansko
kartico je mogoče uveljavljati tudi popuste za nabavo in usluge, seznam le-teh
je na spletni strani društva in se tekoče dopolnjuje.
Prav tako je pri nas možno nabaviti mednarodno ACSI kartico – kartico popustov in s tem možnosti bivanja (za dve osebi, kamper, elektriko, psa) po ceni 12,
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Agencija Tomaž Marinko s.p., Mestni trg 11, 5280 Idrija
T: 05 372 24 90 F: 05 377 17 57
M: 041/618 821, 051/618 821
mtt@siol.net, tomaz.marinko@agencija-as.si
www.agencija-mtt.si

TEMATSKA KARTICA GOSTA
Tako kot digitalni svet z novo generacijo mobilnih aplikacij spreminja
naše navade in način razmišljanja, tako smo tudi partnerji »Konzorcija
destinacijskih organizacij, tematskih produktov in parkov« zaznali vsebino med željami ponudnikov storitev in potrebami in zahtevami tistih,
ki te storitve koristijo. V vodniku smo jih povezali v pravo zgodbo z destinacijskimi organizacijami na eni strani in izvajalci tematskih turističnih
produktov in mediji na drugi strani.
Z jasno izraženo željo vseh deležnikov v projektu smo pripravili vodnik,
ki mu bo z uporabo modernih tehnologij sledil rezervacijski sistem z upravljanjem vseh turističnih storitev in poslovanja v eni podatkovni bazi in
v vseh prodajnih turističnih poteh. CRM za upravljanje in povpraševanje, rezervacijski in paketni modul, internetne ponudnikove storitve in
mobilni internetni portal ter SMS storitve, info terminali in kartica gosta
ter CMS Homepage tako tvorijo sistem, namenjem vašim potrebam in
vašemu zadovoljstvu – nudi najboljšo uporabniško izkušnjo. Z možnostjo nalaganja dodatnih storitev in ugodnosti pri ponudnikih storitev pa
v realnem času (online) za partnerje kartice pomeni aktivno ustvarjanje
in stremenje k trendom načrtovanja doživetij, njihovemu oblikovanju in
novim izzivom. Tudi v visoki kulinariki osnovani na tradiciji slovenskega
podeželja, naravnih sestavinah in okolju prijaznih aktivnostih v naravi.
O tem pa več naslednje leto ob nadgradnji projekta in novih temarskih
produktih.
Tomaž Marinko, Agencija MTT

Tomaž Marinko

Agencija Tomaž Marinko s.p. Mestni trg 11, 5280 Idrija
T: 05/ 372 24 90,
F: 05/ 377 17 57
M: 041/ 618 821; 051/ 618 821

e-mail: mtt@siol.net
mtt@adriatic-slovenica.si
rarudoo@siol.net

EDINA SLOVENSKA SPECIALIZIRANA KARAVANING REVIJA

AVTO-DOM
V reviji, ki obsega 128 strani, najdemo
zanimivosti in novosti s področja kampinga in karavaninga, teste počitniških
vozil in mobilnih hišic ter nasvete in male
skrivnosti, ki olepšajo tovrstno preživljanje prostega časa. Za ljubitelje kulinarike
je dodan »njen kotiček« z recepti za kuho
na potepanjih. Popotniški del revije je namenjen vsem tistim, ki si želijo odkrivati
skrite kotičke Slovenije in tujine ter biti
hkrati informirani o prireditvah ter novostih v turistični ponudbi.

WWW. ZALOZBA-AVTODOM.SI

