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Kamp Kranjski kamp

Cenik za mobilne hišice (v EUR) za leto 2019

13.7. - 24.8. 22.6. - 13.7.
24.8. - 31.8.

1.6. - 22.6.
31.8. - 15.9.

Najem prikolice za 2 osebi 47 40,50 38

Najem prikolice za 3 osebe 64 58 49,50

Najem prikolice za 4 osebe 74 66 55,50

Mobilna hišica za 2 osebi + zajtrk 45,50 41 35

Mobilna hišica za 2 + 2 osebi 59 49,50 45,50

Studio za 2 - 3 osebe 79 67 51,50

Soba za 2 osebi z zajtrkom 79 67 53,50

Bungalov za 4 osebe 155 / 118* 130 / 97* 95 / 72*

Ribiška hišica za 2 + 2 osebi 62,50 52,50 47,50

Minimalno število dni 3 (+20%) 3 (+20%) 3 (+20%)

Prijava 1 1 1

Turistična taksa 1,10 1,10 1,10

*Višja cena velja za bolje opremljen comfot bungalov. Čiščenje v znesku 30 EUR se doplača v primeru, ko namestitev ne počistite sami. Psi 
so dovoljeni v zidanih bungalovih in počitniških prikolicah, cena 7 eur na noč.

Cena najema sobe za 2 osebi, mobilne hišice na osebo in ribiške hišice vključuje tudi zajtrk. V vseh namestitvah je možno od 8.6. do 10.9. 
vključiti tudi polpenzion in polni penzion.

Prikolice so opremljene: baldahin, miza, stoli, kuhalnik,hladilnik, posteljnina je ob doplačilu.

Mobilne hišice imajo po 2 pograda, zunanja skupna kuhinja in so brez kopalnice

Studio - imajo tri lepo urejene studije za 2 odrasli osebi + 1 otroka, ki so opremljeni s kopalnico, prho-wc-jem, kuhinjo, jedilno mizo, 
zakonsko ležišče ter raztegljiv dvosed in TV. Sobe so velikosti 26 m2 z balkonom in so primerne za 2 - 3 osebe, oprema: hladilnik, 
kopalnica.

Bungalovi imajo 35m2 površine in manjšo zunanjo teraso, 2 spalnici, kuhinjo z dnevnim prostorom (TV) in kopalnico, opremljeni so s klimo 
(doplačilo). Posteljnina je v ceni najema bungalova, brisače niso vključene. Balkon ima lep razgled na morje.

Ribiške hišice - imajo ležišča za 2 - 4 osebe, pokrito teraso (brez kuhinje in kopalnice)

Popust zvestobe za goste, ki letujejo najmanj 3x zaporedoma več kot 10 dni : 3%
Popust za otroke skupaj s starši, od 3 do 6 let 30%, od 6 do 14 let 20% na penzionski paket. Popusti se med seboj ne seštevajo.


