Goed te weten...
Het is minder dan 3 maanden voor het begin van de grote kampeerevenementen (de 58ste editie van
Europa Rally, 6-10 juni 2019 en de 20ste editie van Adria Camping Rally, onder auspiciën van F.I.C.C.,
van 22-29 juni 2019), die de Kroatische Kampeervereniging organiseert op camping Čikat in Mali
Lošinj. Als u nog niet heeft besloten deel te nemen aan deze evenementen in Kroatië, zijn hier enkele
trekpleisters die u extra kunnen motiveren om mee te doen.
Enkele campings hebben zich aaneengesloten om u kortingen aan te bieden van zeven dagen voor
tot zeven dagen na deze evenementen. Als u al zover reist, profiteer dan ook van een voordelige
vakantie in Kroatië van twintig dagen, en niet alleen maar die vijf of zeven dagen waarin
kampeerders uit heel Europa op deze evenementen af komen.
Op uw doorreis door Kroatië naar Mali Lošinj kunt u profiteren van kortingsacties voor deelnemers
aan de Europa Rally in de campings van 30 mei - 6 juni en van 10 - 17 juni 2019 of als u alleen naar de
Adria Camping Rally vanaf 15 juni en van 29 juni - 5 juli 2019.
In de buurt van Zagreb
Kamp Terme Tuhelj 20%
Kamp Zagreb 15%

Plitvice Meren
Kamp Turist Grabovac 15%
Kampen aan de Adriatische Zee
Kamp Veli Jože Savudrija 20%
Camping Omišalj 20%
Camping Čikat (host van ER i ACR) 20%
Camping Straško 20%
Kamp Jezera Village otok Murter 20%
Camping park Soline Biograd n/m 15%
Camping Vranjica – Belvedere 15 %

De korting van 20% op retourtickets voor de veerboot geldt voor alle deelnemers aan
beide evenementen. De prijzen en het vaarrooster kunt u vinden op: www.jadrolinija.hr
Na dit alles heeft u nog meer reden om op Mali Lošinj af te komen en met ons mee te doen.
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