Dobro je vedeti
Le malo manj kot tri mesece bo treba počakati do začetka velikih kamperskih dogodkov, kot sta 58.
Europa Rally, ki bo potekal od 6. do 10. junija 2019, in jubilejni 20. Adria Camping Rally pod
pokroviteljstvom F.I.C.C., ki bo potekal od 22. do 29. junija 2019 in ga organizira Združenje kampistov
Hrvaške (izvorno Udruga kampista Hrvatske) v kampu Čikat v Malem Lošinju.
Če se še niste odločili, ali bi sodelovali na dogodkih na Hrvaškem, navajamo nekaj dejstev, ki bi vas
lahko dodatno motivirala oz. spodbudila, da se nam pridružite.
Nekaj kampov se je pridružilo v organizaciji tega dogodka s ponujanjem popusta sedem dni pred in
sedem dni po teh dogodkih, tako da premislite o tem, če boste že toliko prepotovali, da obenem
Hrvaško tudi izkoristite za cenovno ugodno 20-dnevno dopustovanje in ne le pet- ali sedemdnevno
trajanje zgoraj omenjenih zbiranj kampistov iz cele Evrope.
Na potovanju skozi Hrvaško do končne točke v Malem Lošinju lahko izkoristite popust, ki velja za
udeležence Evropa Rallyja v kampih od 30. maja do 6. junija 2019 in od 10. do 17. junija 2019. Če
prihajate le na Adria Camping Rally pa velja to od 15. junija in od 29. junija do 5. julija 2019.
Oko Zagreba
Kamp Terme Tuhelj 20%
Kamp Zagreb 15%
Plitvička jezera
Kamp Turist Grabovac 15%
Kampovi na Jadranu
Kamp Veli Jože Savudrija 20%
Camping Omišalj 20%
Camping Čikat (domaćin ER i ACR) 20%
Camping Straško 20%
Kamp Jezera Village otok Murter 20%
Camping park Soline Biograd n/m 15%
Camping Vranjica – Belvedere 15 %

20-% popust na cene povratnih trajektnih kart velja za vse udeležence obeh dogodkov.
Cene in plovni red trajektov si lahko ogledate na povezavi www.jadrolinija.hr
Menimo, da imate po vsem, kar smo zgoraj navedli, veliko več razlogov, da se nam pridružite v
Malem Lošinju.
Za UKH
Branko Marolt

