Kamp Paklina - Ivan Dolac - Otok Hvar - Srednja Dalmacija - Hrvaška
Sezona kampa: 1.1. - 31.12.
Kamp Paklina - Ivo Ivanković
Ivan dolac bb
21465 Jelsa

Skupna ocena: 7,33
Lega kampa

9,33

Urejenost kampa

7,67

+385 21 767 092

Sanitarije

7,00

+385 91 518 0203

Športni in ostali objekti v kampu

5,33

kamppaklina@gmail.com

Vrednost glede na ceno

7,33

GPS: 43,126552°N 16,643659°E

Avtokamp Paklina se nahaja na južni strani otoka Hvar, v kraju Ivan Dolac, ki je od Jelse oddaljen približno 16 km. Na poti proti
južni strani otoka boste morali skozi predor Pitve, ki je dolg 1,4 km in skozi katerega je dovoljen prevoz vozil širokih do 2,3 m in
visokih do 2,6m. Zasilen dostop je možen tudi po makadamski cesti nad predorom ali po požarni cesti od Hvara (pri plaži
Dubovica) proti Sveti Nedilji.
V kampu sprejemajo Avtokampi.si kamping kartico, s katero bo kampiranje ugodnejše. Popust je objavljen pri ceniku kampa,
kamping kartico pa naročite TUKAJ.
V kampu Paklina, ki je odprt čez celo leto, boste imeli pogled na sosednje otoke Šćedro in Korčula. Kamp je v lastništvu družine
Ivanković, ki za vse goste vsako leto pripravi domače vzdušje, zato se številni gostje kampa vračajo že več kot 10 let. Večina
gostov v tem kampu je Slovencev.
Kamp Paklina ima okoli 40 mest za kampiranje, predvsem za šotore. Pot do kampa je ozka in zelo strma, tako da ni najbolj
primerna za avtodome. Omogočajo priklop na elektriko, sanitarije pa so majhne vendar solidno urejene. Gostom nudijo hladilnike
in velik žar na dvorišču kampa.
V kampu Paklina omogočajo tudi najem apartmajev.
Lastniki kampa so tudi ribiči, tako da goste pogosto odpeljejo s seboj na ribičijo. Trgovina in restavracije so v samem kraju Ivan
Dolac.
Informacije o trajektnih povezavah in cenah trajektnih kart za otok Hvar
Info

1

100

Storitve v kampu

Športni in ostali objekti v kampu

40

40

Cenik za leto 2019 (v EUR)
1.7. - 31.8.

1.6. - 30.6.
1.9. - 30.9.

1.1. - 30.5.
1.10. - 31.12.

Oseba

10

9

8

Otroci mlajši od 12 let

5

4,50

4

Pes

3

3

3

Elektrika

2

2

2

gratis

gratis

gratis

Internet dostop - WIFI
Hladilnik
Turistična taksa
POPUST NA AVTOKAMPI.SI KAMPING KARTICO:
5% popust na kampiranje

www.avtokampi.si, 16.11.2018

2

2

2

gratis

gratis

gratis

