Kamp Kanegra - Savudrija - Istra - Hrvaška
Sezona kampa: 20.4. - 16.9.
FKK kampKanegra
Kanegra 2
52470 Umag
Tel. +385 52 700 700 (rezervacije)
camping@istraturist.com

GPS: 45,486386°N 13,563452°E

Skupna ocena: 7,30
Lega kampa

8,29

Urejenost kampa

8,10

Sanitarije

8,29

Športni in ostali objekti v kampu

5,33

Vrednost glede na ceno

6,48

FKK kamp Kanegra leži v bližini Savudrije oz. 10 km od Umaga. Kamp je urejen ob lepi prodnati plaži in je bil pred kratkim
prenovljen.
Kamp je namenjen izključno naturistom in omogoča kampiranje na 193 lepo urejenih parcelah površine od 60 do 80 m2. Vse
parcele so opremljene z elektriko, velika večina pa tudi vodo. Žal je v kampu manj sence, prav tako je ni na plaži. Gostom je na
parcelah omogočen dostop do brezplačnega interneta.
Gostom sta na voljo dva sanitarna objekta, ki sta lepo urejena in prilagojena otrokom ter invalidom. Urejena je tudi pralnica perila
in tuš za pse.
Plaža v kampu Kanegra je večinoma prodnata s posameznimi skalnatimi deli. Del plaže je urejen tudi prostor za kopanje psov.
V kampu je tudi bogata gastronomska ponudba z restavracijo, picerijo in bar. Športni navdušenci bodo lahko na igriščih v
neposredni bližini kampa uživali v tenisu, košarki, mini golfu, odbojki ali pa se odpravili na kolesarjenje po okolici.
Prav tako je v času glavne turistične sezone (julij, avgust) dobro poskrbljeno za zabavo: mini klub za najmlajše, dnevna in večerna
animacija za odrasle.
Info

3

500

Storitve v kampu

Športni in ostali objekti v kampu

193

37

156

Cenik za leto 2018 (v EUR)

Oseba
Otroci stari od 5 do 12 let

20.4. - 8.6.
1.9. - 16.9.

9.6. - 22.6.
25.8. -31.8.

23.6. - 6.7.
18.8. - 24.8.

7.7. - 13.7.

14.7. - 17.8.

4 - 4,60

5-6

6,70 - 7,10

7,80

8,40

2,30 - 3,30

3,60 - 3,80

4,40 - 4,60

4,90

5,20

Parcela ob morju z elektriko in vodo

11 - 14

16,50

18,30 - 19

21,50

23,30

Parcela z elektriko in vodo

10 - 12

15,50

16,30 - 17

19,50

21,30

9,10 - 11,80

13,80

15,80 - 16,80

19,20

20,70

Parcela ob morju z elektriko
Parcela z elektriko

8,30 - 11

13

14,50 - 15,50

17,50

19

Dodatni avto

3,30

3,30

3,30

3,80

3,80

Prikolica za čoln

3,30

3,30

3,30

3,80

3,80

2,50 - 3,20

3,50 - 3,80

4 - 4,60*

5,50

6

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

30

30

30

30

30

0,70 - 0,90

0,70 - 0,90

0,90

0,90

0,90

-

-

-

3 (+20%)

3 (+20%)

Pes
Internet dostop - WIFI
Rezervacija parcele
Turistična taksa
Minimalno število dni

Cene so odvisne od točnega termina znotraj obdobja. Pozna odjava (od 12. do 14. ure) iz kampa stane od 10 do 15 eur, odvisno
od termina. Strošek rezervacije točno določene št. parcele je 30 eur in je nepovraten. Člani INF imajo 10% popust. Če bivate
stalno v kampu 3 tedne (iste osebe) vam priznajo 10% popusta na ceno parcele - obvezna predhodna rezervacija parcele.
Možno je plačilo s kreditnimi karticami

Cenik pavšala za leto 2018 (v EUR)
20.4. - 16.9.
Letni najem parcele z elektriko

2.477

Pes

142

Čoln

142

Turistična taksa

Cena pavšala vključuje max. 4 osebe (odrasle osebe in otroci od 5 leta starosti).
www.avtokampi.si, 11.12.2018

0,90 - 1,10

