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Ontdek de wereld van Istra Camping, campings van Plava Laguna die al meer dan een 
halve eeuw vakanties in de natuur aan families bieden. Ontdek onze speelplaatsen 
voor een vakantie onder de heldere hemel in Poreč en Umag. Wij zorgen iedere dag 
voor onvergetelijke ervaringen.

Ongeacht of u kiest voor luxe kamperen in een glamping tent, ontspannen in 
naturistenoases, genieten van het comfort van stacaravans of klassiek kamperen onder 
de sterrenhemel, bij ons kunt u altijd de hoogste kwaliteitsstandaard verwachten.

Ga aan zee kamperen omringd door Mediterraan groen. Maak verbinding met de 
natuur en laat al de stress van het dagelijks leven achter. Breng een actieve vakantie 
door op authentieke locaties of laad de batterijen op met een goed boek en geruis 
van de zee – doe wat u gelukkig maakt.

Welkom op Istra Camping!

OnTdEk
IsTrA

CaMpInG



AVGLAMPING
Kampeer in stijl in luxe tenten van Istra 
Camping waar geen ruimte voor compro-
missen is. Glamping combineert het mooi-
ste uit de natuur met moderne diensten 
zodat u kunt genieten van de meest ont-
spannen kampeervakantie ooit. Het com-
plete aanbod van de camping staat u ter 
beschikking, terwijl tegelijkertijd de ruime 
tenten met keuken, badkamer en slaapka-
mers privacy en rust garanderen.     

 

KLASSIEK KAMPEREN
Van grote en levendige campings rijk aan activiteiten tot 
kleinere en meer intieme, Istra Camping biedt kamperen 
voor ieders smaak. Welke bestemming u ook kiest, u krijgt 
goed verzorgde percelen, schitterende stranden en kris-
talheldere zee vlakbij uw camper of tent. Zodra u op de 
gekozen locatie bent, kan uw droomvakantie beginnen. 

NATURISTISCH 
KAMPEREN
Naturisme is meer dan een soort vakantie, het is 
een levensstijl die u een onvergetelijke ervaring 
van contact met de natuur brengt. Istra Cam-
ping biedt twee schitterende campings in Poreč 
en Umag waar u de buitenwereld volledig kunt 
vergeten. Kies een bestemming, een perceel of 
stacaravan naar uw smaak. Wat u ook kiest, laat 
uw kleding bij de ingang achter - op de camping 
heeft u alles wat u nodig heeft.

Camping Ulika
Camping Kanegra

STACARAVANS 
Stacaravans zijn bedoeld voor gasten die 
hun vakantie willen doorbrengen in Me-
diterraan groen, vlak aan zee, maar niet 
willen afzien van het comfort van een ap-
partement of hotel. In de stacaravans op 
campings van Istra Camping kunt u genie-
ten van alles voor een zorgeloze vakantie: 
een uitgeruste keuken, badkamer, airco en 
comfortabele bedden, met toegang tot het 
hele aanbod en alle activiteiten van de 
camping.

Camping Park Umag
Camping Stella Maris
Camping Ulika

Camping Bijela Uvala
Camping Zelena Laguna
Camping Puntica
Camping Park Umag
Camping Stella Maris
Camping Savudrija
Camping Finida

Camping Kanegra
Camping Ulika

Camping Park Umag
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Op de scheiding tussen Midden Europa, de Balkan en de Mediterraan ligt Kroatië, een 
klein land van grote schoonheden en rijke geschiedenis. Haar kust met meer dan 1200 
eilanden is een bekende toeristenbestemming dankzij de kristalheldere zee en een 
rijk aanbod. 

Istrië is een schiereiland in het noordwesten van Kroatië met een rijk gastronomisch 
en sportief aanbod en eindeloze mogelijkheden om te genieten van de natuur. Het is 
een favoriete campingbestemming dankzij de uitmuntende infrastructuur en de goe-
de wegverbinding met de rest van Europa. Deze uitzonderlijke omgeving is gemaakt 
voor een verblijf in de openlucht met de hele familie – schitterende stranden, cam-
pings, restaurants en waterparken garanderen plezier voor groten en kleinen. 



MAAK HERINNERINGEN.
VERZAMEL PUNTEN.

GENIET VAN DE VOORDELEN. 

istracamping.com

 SLUIT U AAN BIJ ISTRA CAMPING CLUB!
Verzamel en gebruik uw punten voor uw volgende verblijf

   Exclusieve aanbiedingen alleen voor leden

   Mogelijkheid om een gratis vakantie te winnen

   Word Club Ambassadeur
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Op Camping Bijela Uvala zullen alle generaties van uw fami-
lie genieten: met vier zwembaden, georganiseerde activitei-
ten, sportterreinen, cafés en restaurants zal iedereen iets voor 
zichzelf kunnen vinden. Schitterende kiezel-, rots- en beton-
stranden bevinden zich langs de hele camping. Ontspan op 
schaduwrijke percelen waar de oude bomen u tegen de zomer-
hitte beschermen. Dit alles op dertig minuten wandelen van 
Poreč, een stad vol van geschiedenis en bezienswaardigheden. 
Nieuwe, moderne en eigentijdse sanitaire voorzieningen. Vóór 
de sanitaire voorzieningen is er een nieuwe kinderspeelplaats 
en een grillruimte om samen te komen.

Ul. Bijela uvala 1, 52452 Funtana, Kroatië
+385 52 410 551

bijela.uvala@istracamping.com

NIEUW IN 2022!





****

725 6

Gelegen midden in het Zelena Resort, Zelena Laguna is een 
modern uitgeruste camping met een aangename familiesfeer. 
De vele activiteiten van het animatieteam, het sportaanbod, 
de cafés en restaurants garanderen plezier voor de hele fami-
lie. Breng de dag door aan het zwembad en terwijl u zich ont-
spant op een ligstoel zullen de kinderen genieten in het spray 
park. Als u de stad wilt bekijken of zin heeft om uit te gaan zal 
het toeristentreintje u in 15 minuten naar Poreč brengen. 

Ul. Zelena laguna 24, 52452 Funtana, Kroatië
+385 52 410 700

zelena.laguna@istracamping.com





****

658 7

Camping Ulika is een schitterende naturistencamping in de 
buurt van Poreč. Maakt u het zichzelf gemakkelijk zodra u aan-
komt en maakt u geen zorgen over wat u moet aantrekken zo-
lang als uw vakantie duurt. Breng de dag door op een van de 
vele stranden. Als dat niet naar uw zin is, is er ook een zoet-
waterzwembad omringd met ligstoelen. Terwijl de zon onder-
gaat neem de kinderen mee naar de mini disco waar zij nieuwe 
vrienden zullen ontmoeten en genieten van het gezelschap. 
Dit is voornamelijk een familiecamping. 

Ul. Kolombera 1, 52449 Červar, Kroatië
+385 52 436 325

ulika@istracamping.com

     





****

48

Deze camping is een van de zeldzame plekken in Europa waar 
u kunt genieten van de vrijheid van het naturisme zonder af 
te zien van het comfort van een eigen huis. Iedere stacaravan 
heeft een overdekt terras en airco. De keuken is volledig uit-
gerust en de badkamer en slaapkamers zijn ruim en comforta-
bel. Neem gerust uw viervoeters mee – een deel van de staca-
ravans is bedoeld voor honden.

Ul. Kolombera 1, 52449 Červar, Kroatië
+385 52 436 325

ulika@istracamping.com

     





***

275 2

Klein en intiem, Camping Puntica is perfect voor diegenen die 
willen uitrusten van het gehaaste dagelijkse leven. Een hon-
derdtal percelen bevinden zich in de schaduw, ver van de stad-
se drukte, met alle benodigde aansluitingen en uitzicht op zee. 
U bent maar een paar stappen verwijderd van het strand, res-
taurants en bars. Op de camping is geen luide muziek of ani-
matie. Alleen maar rust en stilte, precies zoals u bedacht heeft. 
Als u toch zin heeft in uitgaan of zee delicatessen, wandel naar 
het dichtbij gelegen schilderachtige stadje Funtana. 

Ul. Puntica 1, 52452 Funtana, Kroatië
+385 52 445 270

puntica@istracamping.com
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****

Camping Park Umag is een groene oase met een schitterend 
ingerichte omgeving en ruime percelen voor familiekampe-
ren. Kom voor de zon en zee, de vele ochtend- en avondac-
tiviteiten voor kinderen en volwassenen, barbecueën naast 
het strand en wandelen door het park vol van autochtone 
Mediterrane planten. Speel tennis of volleybal, ga fietsen of 
joggen langs zee over het aangelegde wandelpad die langs de 
hele camping loopt. Camping Park Umag beschikt over twee 
zwembadcomplexen: een gerenoveerd zwembad met een pi-
ratenboot in de Central Area en het nieuwe Canova complex 
met waterattracties, glijbanen en sproeiers. Gegarandeerd 
veel plezier voor het hele gezin! 
Een opgeknapt deel van het strand van Canova Bay dat de va-
kantie van het hele gezin zal verbeteren – van een overdekte 
zandbak op het strand met speeltoestellen voor de allerklein-
sten, een hangnet om boven het water te liggen tot een nieu-
we zonnebadplaats om te ontspannen. 

Ladin gaj 132a, 52470 Umag, Kroatië
+385 52 713 740

park.umag@istracamping.com

NIEUW IN 2022!





****

275

Stacaravans zijn bedoeld voor gasten die een vakantie willen 
doorbrengen in het Mediterrane groen, vlak aan zee, zonder 
af te zien van het comfort van appartementen of hotels. Alle 
voordelen van kamperen zijn aanwezig, zoals een groot terras 
omgeven door groen, tal van activiteiten en de nabijheid van 
het strand. Umag ligt op ongeveer een half uur fietsen langs 
de kust en onderweg zijn er veel cafés en restaurants. Alle 
stacaravans op Camping Park Umag hebben 2 slaapkamers en 
2 badkamers, een volledig uitgeruste keuken en een woonka-
mer die uitkomt op een schitterend overdekt terras. 
In het seizoen 2022 kunnen de gasten 30 nieuwe, moderne 
Premium stacaravans voor 6 of 8 personen verwachten vlakbij 
het nieuwe Canova zwembadcomplex. 

Ladin gaj 132a, 52470 Umag, Kroatië
+385 52 713 740

park.umag@istracamping.com

NIEUW IN 2022!





****

40

De glamping tenten van Camping Park Umag bevinden zich 
pal aan de zee, op een van de mooiste locaties van de camping. 
In overeenstemming met de wereldwijde campingtrends, kun-
nen de gasten van de glamping tenten op Camping Park Umag 
tegelijkertijd van de magie van het kamperen in de buitenlucht 
en van het comfort van een familieaccommodatie genieten. 
Elke glamping tent bestaat uit twee slaapkamers, een badka-
mer, een woonkamer, een volledig uitgeruste keuken en heeft 
een groot terras. Ruime en volledig uitgeruste glamping ten-
ten garanderen privacy en rust.

Ladin gaj 132a, 52470 Umag, Kroatië
+385 52 713 740

park.umag@istracamping.com

 





****

488 5

Als u in het centrum van alle gebeurtenissen wilt zijn, van het 
ATP tennistoernooi tot ontelbare mogelijkheden voor ple-
zier en activiteiten, waar de kinderen iedere dag iets kunnen 
doen, dan is Stella Maris de ideale camping voor u. U heeft 
een keuze uit meer dan 450 percelen van verschillende groot-
te en soort, op maar een paar minuten van het strand. Gelegen 
in het resort van dezelfde naam, Stella Maris heeft alles voor 
een perfecte zomer: bars, clubs, restaurants, winkels, concer-
ten en nog veel meer dat de unieke sfeer maakt die u alleen 
maar hier kunt vinden. 

Stella Maris 9A, 52470 Umag, Kroatië
+385 52 710 900

stella.maris@istracamping.com





****

149

Kamperen in de stacaravans op Camping Stella Maris is de per-
fecte zomervakantie voor de hele familie. De stacaravans zijn 
ingericht met een keuken, badkamer en airco en bieden com-
fort en privacy, terwijl het complete aanbod van de camping 
en het omliggende resort binnen handbereik is. Als u toch zin 
heeft in het stadsritme van de straat, kunt u over een schitte-
rend wandelpad naar Umag gaan. Huisdieren zijn welkom. 

Stella Maris 9A, 52470 Umag, Kroatië
+385 52 710 900

stella.maris@istracamping.com





****
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Midden tussen weelderig Mediterraan groen, op het meest 
westelijke punt van Kroatië, ligt Camping Savudrija. Midden in 
de schaduw van de dennenbossen kunnen gasten volop ge-
nieten van alle beschikbare faciliteiten. De ongerepte natuur 
maakt van deze bestemming iets heel bijzonders. De uitzich-
ten zijn hier onvergetelijk en de zonsondergangen oogstre-
lend. Camping Savudrija ligt op een veilige afstand van de 
stadse drukte en het gehaast en biedt een ontspannen vakan-
tie zonder stres aan.

Istarska 19, 52475 Savudrija, Kroatië
 +385 52 709 550

savudrija@istracamping.com





204 3

Halverwege tussen Novigrad en Umag bevindt zich Camping 
Finida, gelegen in de dennenschaduw, langs rotsstranden. 
Goed onderhouden en uitgerust met moderne camping infra-
structuur, het is de ideale plek voor een ontspannen vakantie 
in de natuur. Huur een fiets en ga op weg naar het binnenland 
om de omliggende steden te ontdekken, of nog verder in Terra 
Magica. Istrië is vol van schilderachtige dorpjes, wijngaarden 
en herbergen die wachten om ontdekt te worden. 

Križine 55a, 52470 Umag, Kroatië
+385 52 713 950

finida@istracamping.com





****

194 2

Als u houdt van de warme zon, een zacht briesje en een schit-
terende zee – kom naar Camping Kanegra, de enige naturis-
tencamping in de buurt van Umag, tien kilometer verwijderd 
van de stad. De zee is schoon en aantrekkelijk, terwijl de den-
nenbomen zorgen voor aangename schaduw. Op deze kleine 
en intieme camping ligt het strand hooguit op vijf minuten van 
uw perceel. De camping is volledig uitgerust en ingericht, ter-
wijl de verborgen locatie privacy garandeert. 

Kanegra 2, 52470 Umag, Kroatië
+385 52 709 000

kanegra@istracamping.com

   



een zorgeloos 
verblĳf met de 
mguest applicatie

De ISTRA CAMPING mGUEST applicatie biedt 

contactloos:

 Maak reserveringen voor activiteiten

 Bestel bezorging tot uw kamer

 Bekijk en betaal uw diensten en rekeningen

  Kies een uitchecktijd – wanneer het u het beste 
uitkomt en zonder drukte

object of scan de QR-code in uw accommodatie 
en maak gedurende uw hele verblijf gebruik van 
de mGUEST voordelen!





IMELDT U AAN VOOR DE 
NIEUWSBRIEF EN WIN EEN 

VAKANTIE! 

• Doe mee aan de prijsvraag en win een zomervakantie 
voor vier personen in Umag of Poreč, weekendverblijven 

en andere waardevolle prijzen. 

• Ontdek als eerste de bijzondere aanbiedingen en 
ontvang meer waar voor uw geld.

• Blijf op de hoogte van het nieuws en gebeurtenissen 
op onze bestemmingen. 

• Personaliseer uw profielinstellingen en 
ontvang aanbiedingen op maat. 

• Geniet van de vele extra voordelen!

 

Reserveer uw vakantie in de natuur 
online of via het reserveringscentrum  

E: booking@istracamping.com
T: +385 52 700 700

istracamping.com

We HoUdEn 
CoNtAcT
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Hoi! 
Ik heet:

Ik ben een vrolijk 

zeepaardje uit de 

Adriatische Zee en 

de mascotte van de 

campings van Istra 

Camping. 

Ik ben 

een vriendje van vele 

andere zeedieren, 

ik houd van dansen en 

ik zorg voor mijn 

omgeving.
Je kan mij 

ontmoeten op de 

campings van Istra 

Camping in Umag 

en Poreč. 

LATEN WIJ 
VRIENDJES 

WORDEN EN 

SAMEN IEDERE 

ZOMER SPELEN!
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LEGENdA Klassiek kamperen

Naturistisch kamperen

Stacaravans

Glamping

Percelen

Sanitair punt

Vaatwassen

Douche

Baby verschoonruimte 

Aangepast aan invalide personen

Vaatwasser

Wasmachine

Droogtrommel

Koelvak

Airconditioning

Keuken

Sportterrein

Watersporten

Kinderspeelplaats

Animatie voor volwassenen

Animatie voor kinderen

Geldautomaat

Wisselkantoor

Ambulante

Wi-Fi

Restaurant

Winkel

Buitenzwembad

Grill-punt

Strand voor huisdieren

Douche voor huisdieren

Naturistenstrand

Strand



VAKANTIE- 
SPEELPLAATSEN 
VAN PLAVA LAGUNA
Ontdek onze hotels, appartementen 
en resorts in Poreč, Umag en Rijeka.

plavalaguna.com



Pantone 7472

nieuw 
Canova strand 

Het gerenoveerde deel 
van het strand van Canova 
Bay zal uw gezinsvakantie 

nog beter maken!

 Overdekte zandbak 
met speeltoestellen

 Zonnebadplaats met 
ligstoelen en luifels

 Hangmatten boven de zee



Pantone 7472

30 nieuwe, moderne 
Premium stacaravans voor 
6 of 8 personen gelegen 
in de Canova Bay-zone, 

vlakbij het nieuwe Canova 
zwembadcomplex gelegen.

nieuw  
Premium  

stacaravans



Pantone 7472

nieuw 
Sanitaire  

voorziening

De nieuwe, moderne sanitaire 
voorziening zal verder 

bijdragen aan een aangenaam 
verblijf op de camping.

In de buurt worden een 
nieuwe kinderspeelplaats 

en een overdekte 
barbecueplaats ingericht.



Pantone 7472

Info & Booking

e: booking@istracamping.com 
t: +385 52 700 700

istracamping.com

poreč

Camping Bijela Uvala  
Camping Zelena Laguna  

Camping Ulika      
Camping Puntica  

umag

Camping Park Umag      
Camping Stella Maris    

Camping Savudrija  
Camping Finida  

Camping Kanegra    




