
Avtokampi.si

Kamp Valalta

2019

6.7. - 24.8. 15.6. - 6.7.
24.8. - 7.9.

15.5. - 15.6.
7.9. - 14.9.

27.4. - 18.5.
14.9. - 29.9.

Apartma za 2 osebi 112 100 74 57      

Apartma za 3 osebe 128 - 148 113 - 133 82 - 102 62 - 75      

Apartma za 4 osebe 137 - 178 124 - 158 92 - 120 68 - 89      

Apartma za 4 + 1 osebo 150 136 101 75      

Apartma za 4 + 2 osebi 204 176 141 95      

Bungalov za 2 osebi - oseba + zajtrk 56* 50* 43* 38*      

Bungalov za 2 + 1 osebo + zajtrk 40 - 47 48 - 58 56 - 69 40 - 47      

Bungalov za 2 osebi - oseba + polpenzion 61 - 79 55 48 62      

Bungalov za 2 + 1 osebo + polpenzion 67 - 84 62 - 74 53 - 63 45- 51      

Prijava 2,70 2,70 2,70 2,70      

Turistična taksa 1,10 - 1,30 1,10 - 1,30 0,90 - 1,30 0,90 - 1,30      

Uradni cenik je v kunah, tako da lahko med sezono zaradi tečajnih razlik pride do manjših sprememb.

Če v terminih od 27.4. do 25.5. in 24.8. do 29.9. bivate v mobilnih hišicah, apartmajih in bungalovih dlje kot 10 dni, 
prejmete 5% popusta.

*Cene za mobilne hišice in apartmaje je cena najema enote na dan. Cena za bungalove je cena na osebo! Cena najema namestitve 
vključuje tudi posteljnino, brisače in končno čiščenje.

Psi v kampu Valalta in objektih niso dovoljeni.


