
 
 

CENIK 

 

KAMP PARCELA 

V ceno je vključeno: sanitarni prostori, oskrba z vodo in elektriko, baza za praznjenje rezervoarja, odtok 

za gospodinjske odplake, uporaba bazena (skupna uporaba), pomivalno korito, žar, WiFi, otroško 

igrišče. 

01.03.-05.05. 

01.10.-31.10. 
17 EUR 

06.05.-09.06. 

10.09.-30.09. 
22 EUR 

10.06.-30.06. 

02.09.-09.09. 
26 EUR 

01.07.-01.09. 36 EUR 

 

 

* Cena velja za 2 osebi 

* Vsaka dodatna oseba plača 4,00 €, otroci od 5 do 12 let: 3,00 €, otroci do 5 let: ne plačajo 

* Cene veljajo za eno noč 

* Cene so prikazane v evrih (€) 

* Minimalno bivanje je 1 noč 

* Turistična taksa je vključena v ceno 

* Hišni ljubljenčki so dovoljeni ob doplačilu, cena znaša 3,00 € na noč za hišnega ljubljenčka 

* DDV je vključen v ceno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MOBILNA HIŠICA 

2 mobilni hišici: Mobilna hišica 'Ani' in mobilna hišica 'Evan' 

Kapaciteta: za 4 osebe 

 

- Sestavljena je iz dveh spalnic, ena ima zakonsko posteljo, druga ima dve ločeni postelji, posteljnina 

in brisače so vključene v ceno. 

- Ena kopalnica s tušem, umivalnikom in straniščem. Na voljo je tudi pralni stroj. 

- Kuhinja je opremljena s štedilnikom, lonci in drugimi kuhinjskimi pripomočki, hladilnikom, jedilno 

mizo in kotno mizo. V kuhinji boste našli tudi kuhinjske krpe, detergent za posodo in gobico. 

- Mobilna hišica ima klimatsko napravo in ogrevanje. 

- Pred mobilno hišico je pokrita terasa z mizo in klopmi.  

- Uporaba bazena (skupna uporaba) 

- Otroško igrišče 

 

01.03.-05.05. 

09.09.-31.10. 
70 EUR 

06.05.-09.06. 80 EUR 

10.06.-30.-06. 

26.08.-08.09. 
90 EUR 

01.07.-25.08. 96 EUR 

 

* Cene veljajo za eno noč 

* Cene so prikazane v evrih (€) 

* Minimalno bivanje je 2 noči 

* KONČNO ČIŠČENJE NA BIVANJE: 20,00 € 

* Turistična taksa je vključena v ceno 

* Hišni ljubljenčki so dovoljeni ob doplačilu, cena znaša 5,00 € na noč za hišnega ljubljenčka 

* Plačilo je v kunah po veljavnem ceniku na recepciji na dan plačila 

* DDV je vključen v ceno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GLAMPING ŠOTOR »BOR« 

 

Kapaciteta: 4 

 

- Šotor vsebuje eno zakonsko posteljo, dve enojni postelji 

- Posteljnina in brisače so vključene v ceno. 

- Kuhinja je opremljena s štedilnikom, hladilnikom in zamrzovalnikom, mikrovalovno pečico, lonci in 

drugimi kuhinjskimi pripomočki. Poleg kuhinje je jedilnica z mizo in stoli. 

- Kopalnica ima tuš, umivalnik in stranišče  

 

- Brezžični internet (WiFi) 

- Uporaba bazena (skupna uporaba) 

- Otroško igrišče 

 

 

01.04.-05.05. 

09.09.-31.10. 

75 EUR 

06.05.-09.06 
85 EUR 

10.06.-30.06. 

26.08.-08.09. 
95 EUR 

01.07.-25.08. 
110 EUR 

 

* Cene veljajo za eno noč 

* Cene so prikazane v evrih (€) 

* KONČNO ČIŠČENJE NA BIVANJE: 20,00 € 

* Minimalno bivanje je 2 noči 

* Turistična taksa je vključena v ceno 

* Hišni ljubljenčki so dovoljeni ob doplačilu, cena znaša 5,00 € na noč za hišnega ljubljenčka 

* Plačilo je v kunah po veljavnem ceniku na recepciji na dan plačila 

* DDV je vključen v ceno 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BELL TENT 

 

»Bell tent« šotor za 2 osebi 

 

Šotor za dve osebi vsebuje zakonsko posteljo, posteljnina in brisače so vključene v ceno. Na voljo vam 

je bazen (skupna uporaba), sanitarni prostor, zunanje pomivalno korito, hladilnik, pralni stroj, žar na 

oglje. 

 

 

* Cene veljajo za eno noč 

* Cene so prikazane v evrih (€) 

* Minimalno bivanje je 1 noči 

* KONČNO ČIŠČENJE NA BIVANJE: 15,00 € 

* Turistična taksa je vključena v ceno 

* Hišni ljubljenčki so dovoljeni ob doplačilu, cena znaša 5,00 € na noč za hišnega ljubljenčka 

* Plačilo je v kunah po veljavnem ceniku na recepciji na dan plačila 

* DDV je vključen v ceno 

 

»Bell tent« šotor za 4 osebe 

 

Šotor za 4 osebe vsebuje eno zakonsko posteljo, dve enojni postelji, posteljnina in brisače so 

vključene v ceno. Na voljo vam je bazen (skupna uporaba), sanitarni prostor, zunanje pomivalno 

korito, hladilnik, pralni stroj, žar na oglje. 

 

 

* Cene veljajo za eno noč 

* Cene so prikazane v evrih (€) 

* Minimalno bivanje je 1 noči 

* KONČNO ČIŠČENJE NA BIVANJE: 15,00 € 

* Turistična taksa je vključena v ceno 

* Hišni ljubljenčki so dovoljeni ob doplačilu, cena znaša 5,00 € na noč za hišnega ljubljenčka 

* Plačilo je v kunah po veljavnem ceniku na recepciji na dan plačila. 

* DDV je vključen v ceno. 

 

 

01.06.-30.06. 

01.09.-30.09. 
60 EUR 

01.07.-31.08. 70 EUR 

01.06.-30.06. 

01.09.-30.09. 
70 EUR 

01.07.-31.08. 80 EUR 



 
 

DOPLAČILA 

 

Pralni stroj – 5,00 € 

 

 


