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Kamp je predvidoma odprt za prikolice in šotore od 17. 4. 2021 – 17. 10. 2021 + opcijsko zimovanje do 2. aprila 2022

Na parceli je dovoljeno imeti maximalno:
Prikolico (širine 2,5 m) + baldahin (širine 2,5 m) + senčnik pred baldahinom (širine do 2,5 m) 
ter 1x kuhinja/shramba (standardne izmere cca. 150 x 150 cm)
Vse kar zaseda več prostora, kot zgoraj našteto, se doplača: 150,00 EUR  k osnovni ceni pavšala oz. po ceniku doplačil 

Osnovna cena pavšalnega zakupa za FIZIČNE OSEBE za leto 2021:
• parcela v velikosti 70 – 90 m2: 2.900,00 EUR;
• parcela v velikosti  med 100 in 110 m2: 3.250,00 EUR;
• parcela v velikosti  med 115 in 125 m2: 3.450,00 EUR;
• premium parcela na lokaciji izven cone 1, 4x ob morju, 2 x wellness cona: 4.500,00 EUR.
* Zavarovanja prikolice je obvezen del pogodbe, a ni nujno, da ga sklenete preko  zavarovalnice,  

ki jo ponuja kamp. Izberete jo lahko sami in nam dostavite kopijo police.

Osnovna cena pavšalnega zakupa za pravne osebe in S.P. za leto 2021 : 
(postavitev prikolice v lasti pravne osebe, društev in samostojnih podjetnikov)

• parcela v velikosti 70 – 90 m2: 3.200,00 EUR;
• parcela v velikosti  med 100 in 110 m2: 3.550,00 EUR;
• parcela v velikosti  med 115 in 125 m2: 3.750,00 EUR;
• premium parcela na lokaciji izven cone 1, 4x ob morju, 2 x wellness cona: 4.800,00 EUR.
* Zavarovanja prikolice je obvezen del pogodbe, a ni nujno, da ga sklenete preko  zavarovalnice,  

ki jo ponuja kamp. Izberete jo lahko sami in nam dostavite kopijo police. 

Cena vključuje:
• Neomejeno sočasno bivanje šestih oseb v prikolici, pri čemer je najemnik dolžan najemodajalcu do postavitve počitniške 

prikolice na dodeljen prostor oz. parcelo, posredovati imenski seznam oz. listo dvanajstih (12) oseb,  
ki lahko bivajo v počitniški prikolici;

• Uporaba sanitarij;
• Parkiranje enega vozila v kampu;
• Električni priključek (omogoča uporabo TV, radia, hladilnika…) 
• Stroški prijave gostov; 
• Pravica do nakupa paketa šestih zapestnic za uporabo tušev po ceni 10,00 EUR na posamezno zapestnico na sezono, 
• Pravico do nakupa znižane dnevne karte za uporabo zunanjega bazena po ceni 0,50 EUR na osebo na dan 
• Pravico do nakupa 50 % znižane dnevne karte za uporabo notranjega bazena.  

Cenik sezonskega zakupa parcele 2021
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Cena ne vključuje:
• Prebivanja tretjih oseb, i. e. vseh oseb, ki niso osebe iz imenskega seznama oz. liste dvanajstih (12) oseb;
• Turistične takse, katero morajo upravičenci poravnati na recepciji kampa, pri čemer so plačila turistične takse 

oproščeni zgolj otroci do 7 leta starosti in invalidi, v primeru predložitve ustreznih dokazil; 
• Zavarovanja, ki je obvezno. Lahko ga uredite z našo pomočjo ali s svojo zavarovalnico;
• Zimovanje prikolice na parceli ali posebnem mestu v  kampu za čas od 18. 10. 2021 do 2. 4. 2022  

Zimovanje in handling fee (prevoz, odvoz, odgovornostno zavarovanje, prostor):  200,00 EUR

• Ena stran ograje: 100,00 EUR

• Drugi avto sezona, parkiran na lastno odgovornost na območju parkirišča resorta (izven kampa): 200,00 EUR

• Domačo žival, sezona: 200,00 EUR

• Nadstrešek (konstrukcija, ki je napeta nad počitniško prikolico ali celotno parcelo,  
lahko stoji na lastnih nogah): 200,00 EUR

• Nadstrešek in ograja ( ograjene do 3 strani): 400,00 EUR   
• Najem zasebne kopalnice v kampu sezonsko: 650,00 EUR 
• Dodaten električni priključek 10 A (2. kabel): 200,00 EUR 
• Hramba predmetov  na lastno odgovornost v ‘’Hramu’’ zimovanje – kos: 20,00 EUR

• Hramba predmetov na lastno odgovornost v Hramu in prevoz: 30,00 EUR

• Kavcija za obesek za psa: 10,00 EUR

• Zapestnica za tuše: 10,00 EUR / kos / sezono (max.št. zapestnic 6)
• Kavcija za 6 kom zapestnic: 10,00 EUR

• Izgubljena, poškodovana, uničena  zapestnica: 10,00 EUR /kos
• Izgubljena obesek za psa, številka parcele: 10,00 EUR /kos
• Enkratni prevoz in dostava podov: 20,00 EUR

Plačilo: 
Pavšal temelji na izpolnjeni ponudbi in podpisani pogodbi ter plačani pogodbeni vrednosti navedeni na ceniku.  
Naslov za plačilo: ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, SI-6280 Ankaran 
račun odprt pri: Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana:  
IBAN: SI56 1910 0001 0255 185, SWIFT: SZKBSI2X. Vse cene vsebujejo DDV.

Ankaran, 1. 1. 2021 Polona Bubnič doc. dr. Aleš Semeja
 vodja kampa direktor družbe

Adria Turistično podjetje d.o.o.  |  Camping Adria 
Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, Slovenia

T: +386 5 663 73 50  |  E: camp@adria-ankaran.si

www.adria-ankaran.si


