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Spoznajte svet Istra Campinga, kampe Plave lagune, ki že več kot pol stoletja nudi 
družinam doživetje oddiha v naravi. Odkrijte naša igrišča za oddih pod milim nebom v 
Poreču in Umagu. Vsak dan pripravljamo nepozabne izkušnje.

Ne glede na to, ali se boste odločili za luksuzno kampiranje v glamping šotoru, sprosti-
tev v naturističnih oazah, uživanje v udobju mobilnih hišic ali klasično kampiranje pod 
zvezdami, pri nas lahko vedno pričakujete samo najvišji standard storitve.    

Kampirajte ob morju sredi mediteranskega zelenja. Povežite se z naravo in pustite za 
seboj stres sodobnega življenja. Preživite aktiven oddih na avtentičnih lokacijah ali 
napolnite baterije ob dobri knjigi in šumu valov: kar koli vas osreči.   

Dobrodošli v Istra Camping!

OdKrIjTe
IsTrA

CaMpInG



AVGLAMPING
Kampirajte v stilu v luksuznih šotorih Istra 
Camping, v katerih ni prostora za kompro-
mise. Glamping kombinira tisto najlepše, 
kar nudi narava, z modernimi uslugami, da 
bi lahko uživali v do zdaj najbolj sprošče-
nem kampiranju. Na voljo so vam vse vse-
bine kampa, prostrani šotori, ki so opre-
mljeni s kuhinjo, kopalnico in spalnicami, 
pa zagotavljajo intimnost in mir.     

 

KLASIČNO KAMPIRANJE
Istra Camping nudi možnosti za kampiranje za vse okuse: od 
velikih in živahnih kampov, polnih dejavnosti, do tistih manj-
ših in bolj intimnih. Ne glede na to, katero destinacijo izbe-
rete, boste dobili urejene parcele, čudovite plaže in kristalno 
čisto morje v neposredni bližini vašega avtodoma ali šotora. 
Takoj ko se nastanite na izbrani lokaciji, se vaše sanjske poči-
tnice lahko začnejo. 
               

NATURISTIČNO 
KAMPIRANJE
Naturizem je več kot le oddih: to je način 
življenja, ki vam nudi neprecenljivo izkušnjo 
neposrednega stika z naravo. Istra Camping 
nudi dva čudovita kampa v Poreču i Umagu, 
kjer boste povsem pozabili na zunanji svet. 
Izberite destinacijo, parcelo ali mobilno hiši-
co po svojem okusu. Ne glede na to, kar bos-
te izbrali, odložite obleko, ko pridete v kamp, 
saj boste tam našli vse, kar potrebujete.

Camping Ulika
Camping Kanegra

MOBILNE HIŠICE
Mobilne hišice so namenjene gostom, ki 
bi radi preživeli počitnice sredi medite-
ranskega zelenja tik ob morju, pri tem pa 
se ne želijo odpovedati udobju apartmaja 
ali hotela. V mobilnih hišicah Istra Cam-
ping boste lahko uživali v vsem, kar je 
potrebno za brezskrbne počitnice: opre-
mljeni kuhinji, kopalnici, klimi in udobnih 
posteljah, imeli pa boste tudi dostop do 
vseh vsebin in dejavnosti v kampu. 

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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Na križišču srednje Evrope, Balkana in Sredozemlja je svoj prostor našla Hrvaška, 
majhna dežela velikih lepot in bogate zgodovine. Njena obala z več kot 1200 otoki je 
znana turistična destinacija zaradi kristalno čistega morja in bogastva vsebin.

Istra je polotok na severozahodu Hrvaške z bogato gastronomsko ponudbo, športnimi 
vsebinami in nešteto možnostmi za uživanje v naravi. Zaradi vrhunske infrastrukture 
in dobre cestne povezanosti z vso Evropo je priljubljena destinacija za kampiranje. To 
izjemno okolje je kot ustvarjeno za bivanje na prostem za vso družino: čudovite plaže, 
kampi, restavracije in vodni parki zagotavljajo zabavo za velike in majhne. 



USTVARJAJTE SPOMINE.
ZBIRAJTE TOČKE.

UŽIVAJTE V UGODNOSTIH.

istracamping.com

VČLANITE SE V ISTRA CAMPING CLUB!
   Zbiranje in uporaba točk za plačilo računov

   Ekskluzivne ponudbe samo za člane

   Možnost osvojitve brezplačnega bivanja s sodelovanjem v nagradni igri

   Pridobivanje statusa Club Ambasador
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Camping Bijela Uvala ****  

Camping Zelena Laguna **** 
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Camping Puntica ***   
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V kampu Bijela Uvala bodo uživale vse generacije vaše dru-
žine: ob štirih bazenih, organiziranih dejavnostih, športnih 
igriščih, kavarnah in restavracijah bo vsakdo našel nekaj zase. 
Vzdolž celotnega parka se raztezajo čudovite prodnate, skal-
nate in betonirane plaže. Sprostite se na senčnih parcelah, kjer 
vas stara drevesa ohranjajo od poletne vročine. Vse to samo 
okrog trideset minut hoje od centra Poreča, ki prekipeva z zgo-
dovino in zanimivostmi. 
Nov, moderen in sodobno opremljen sanitarni objekt. V nepo-
sredni bližini novo otroško igrišče in cona za peko na žaru, ide-
alna za druženja.

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

bijela.uvala@istracamping.com

NOVO V LETU 2022!





****

725 6

Camping Zelena laguna, ki leži sredi Zelena Resorta, je moder-
no opremljen kamp, v katerem prevladuje prijetno družinsko 
vzdušje. Številne dejavnosti, za katere skrbi animacijska ekipa, 
športne vsebine, kavarne in restavracije zagotavljajo zabavo za 
vso družino. Preživite dan na bazenu, medtem ko se sproščate 
na ležalniku, pa bodo otroci uživali v spray parku.  Če ste raz-
položeni za ogled mesta ali nočno zabavo, je tu turistični vla-
kec, ki vsakih 15 minut vozi v Poreč.

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

zelena.laguna@istracamping.com





****
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Camping Ulika je čudovit naturistični kamp v bližini Poreča. 
Udobno se namestite, takoj ko prispete, in med počitnicami ne 
skrbite več o tem, kaj boste oblekli. Preživite dan na eni od šte-
vilnih plaž. Če vam to ne ustreza, je tu tudi sladkovodni bazen, 
obdan z ležalniki. Ko se sonce spusti, odpeljite otroke v mini 
disko, kjer bodo spoznali nove prijatelje in uživali v druženju. 
To je predvsem družinski kamp.

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

ulika@istracamping.com

     





****

48

Ta kamp je eden od redkih krajev v Evropi, kjer lahko uživate v 
svobodi naturizma, ne da bi se odrekli udobju lastnega doma. 
Vsaka mobilna hišica v kampu ima nadkrito teraso in klimo. 
Kuhinja je popolnoma opremljena, kopalnica in spalnica pa sta 
prostrani in udobni. Pripeljite tudi svoje štirinožne prijatelje: 
del mobilnih hišic je namenjen tudi psom.

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

ulika@istracamping.com

     





***

275 2

Majhen in intimen Camping Puntica je popoln za vse, ki se že-
lijo odpočiti od hitrega vsakdana. Okrog sto parcel leži v sen-
ci, daleč od mestne gneče in z vsemi potrebnimi priključki ter 
pogledom na morje. Od plaže, restavracije in barov ste odda-
ljeni samo nekaj korakov. V kampu ni glasne glasbe niti anima-
cij. Samo mir in tišina: točno tako, kot ste si zamislili. Če pa si 
zaželite zabave ali morskih specialitet, se sprehodite do bli-
žnje slikovite Funtane.

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

puntica@istracamping.com
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****

Camping Park Umag je zelena oaza z lepo urejeno okolico in 
prostranimi parcelami za družinsko kampiranje. Pridite zaradi 
sonca in morja, številnih jutranjih in večernih dejavnosti za ot-
roke in odrasle, peke na žaru ob morju in sprehodov po parku, 
polnem avtohtonega mediteranskega rastlinja. Igrajte tenis ali 
odbojko, peljite se s kolesom ali se odpravite na tek ob mor-
ju po urejeni poti, ki vodi vzdolž celotnega kampa. Kamp Park 
Umag ima dva bazenska kompleksa: prenovljen bazen s pirat-
sko ladjo v zoni Central Area in nov kompleks Canova z vodni-
mi atrakcijami, tobogani in brizgalkami. Nepozabna zabava za 
vso družino! 
Prenovljen del plaže Canova Bay, ki bo polepšal oddih vse dru-
žine. Nadkriti peskovnik na plaži z igrali za najmlajše ter viseča 
mreža nad vodo in sončišče, idealno za sprostitev.

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

park.umag@istracamping.com

NOVO V LETU 2022!





****

275

Mobilne hiške so namenjene gostom, ki bi radi preživeli po-
čitnice sredi mediteranskega zelenja tik ob morju, pri tem pa 
se ne želijo odpovedati udobju apartmaja ali hotela. Tu boste 
uživali v vseh prednostih kampiranja, kot so velika terasa sredi 
zelenja, številne dejavnosti in bližina plaže. Umag je oddaljen 
približno pol ure s kolesom ob obali, na poti pa so številni lo-
kali in restavracije. Vsaka mobilna hiška v kampu Camping Park 
Umag ima dve spalnici in dve kopalnici, popolnoma opremlje-
no kuhinjo in dnevni prostor, ki se odpira na čudovito nadkri-
to teraso. 
Goste bo v sezoni 2022 pričakalo 30 novih, modernih mobil-
nih hišk Premium za 6 ali 8 oseb v bližini novega kompleksa ba-
zenov Canova. 

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

park.umag@istracamping.com

NOVO V LETU 2022!





****

40

Glamping šotori v kampu Camping Park Umag se nahajajo čis-
to ob morju, na eni od najlepših lokacij v kampu. V skladu s 
svetovnimi trendi kampiranja lahko gosti v glamping šotorih 
v kampu Camping Park Umag istočasno uživajo v čarobnosti 
bivanja na prostem in udobnostih družinske namestitve. Vsak 
glamping šotor ima dve spalnici, kopalnico, dnevno sobo, po-
polnoma opremljeno kuhinjo in veliko teraso. Prostorni in po-
polnoma opremljeni glamping šotori ponujajo intimo in mir. 

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

park.umag@istracamping.com

 





****
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Če bi radi bili v središču dogajanja, ki obsega vse od teniškega 
turnirja ATP do nešteto priložnosti za zabavo in dejavnosti, je 
Camping Stella Maris idealen kamp za vas. Na voljo je več kot 
450 parcel različnih velikosti in vrst samo nekaj minut stran od 
plaže. Stella Maris, ki se nahaja v resortu z istim imenom, ima 
vse, kar je potrebno za popolno poletje: bare, klube, restavra-
cije, trgovine, koncerte in še veliko tega, kar prispeva k pre-
poznavnemu vzdušju, ki ga lahko najdete samo tu.

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

stella.maris@istracamping.com





****

149

Kampiranje v mobilnih hišicah Stella Maris je popoln poletni 
oddih za vso družino. Mobilne hišice so opremljene s kuhi-
njo, kopalnico in klimo, nudijo udobje in zasebnost, medtem 
pa imate na dosegu roke vso vsebino kampa in bližnjega resor-
ta. Če pa si boste zaželeli hitrega ritma mestnih ulic, se lahko 
po čudoviti sprehajalni poti odpravite do Umaga. Hišni ljub-
ljenčki so dobrodošli. 

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

stella.maris@istracamping.com





****
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Sredi bujnega mediteranskega zelenja, na najbolj zahod-
ni točki Hrvaške, leži Camping Savudrija. V prijetnemm hla-
du borovega gozda lahko gosti uživajo v številnih aktivnostih. 
Nedotaknjena narava vas stalno opozarja, da je to zares pose-
ben kraj. Uživajte v nepozabnih razgledih in sončnih zahodih 
na morju. Kamp Savudrija je oddaljen od mestnega hrupa in hi-
tenja in ponuja sproščujoče vzdušje za oddih brez stresa.

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

savudrija@istracamping.com
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Na pol poti med Novigradom in Umagom leži Camping Finida, 
pogreznjen v senco borovcev v bližini skalnatih plaž. Kamp, 
ki je redno vzdrževan in opremljen z moderno infrastruktu-
ro za kampiranje, je idealen kraj za sproščen oddih v naravi. 
Izposodite si kolo in se odpravite v notranjost ter raziščite poti 
okoli bližnjih mest ali še dlje v Terra Magici. Istra je polna sli-
kovitih vasic, vinarn in konob, ki samo čakajo, da jih odkrijete.

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

finida@istracamping.com





****
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Če imate radi topel dotik sonca, nežen vetrič in prelepo mor-
je, pridite v Camping Kanegra, edini naturistični kamp v bližini 
Umaga, od katerega je oddaljen približno 10 km. Morje je čisto 
in mamljivo, borovci pa delajo prijetno senco. V tem majhnem 
intimnem kampu je plaža od vaše parcele oddaljena največ pet 
minut hoje. Kamp je popolnoma opremljen in urejen, njegova 
skrita lokacija pa zagotavlja zasebnost. 

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

kanegra@istracamping.com

   



brezskrbno bivanje 
z aplikacĳo mguest

Aplikacija ISTRA CAMPING mGUEST nudi vrsto 
ugodnosti, ki so vedno na dosegu roke – hitro in 
brezkontaktno:

 Rezervirajte termine za dejavnosti

 Naročite dostavo v sobo

 Spremljajte in plačujte svoje storitve ter račune

  Izberite čas odjave, ko vam najbolj ustreza in 
brez gneče.

Po prihodu v objekt se obrnite na recepcijo ali 
skenirajte QR kodo v vaši nastanitveni enoti in 
uporabljajte ugodnosti mGUEST ves čas svojega 
bivanja! 





IPRIJAVITE SE NA E-NOVIČNIK IN 
OSVOJITE NAGRADNO BIVANJE!

• Sodelujte v nagradni igri, na kateri lahko osvojite 
počitnice za štiri osebe v Umagu ali Poreču,  bivanje 

za konec tedna in ostale vredne nagrade.
• Bodite prvi, ki boste izvedeli vse o posebnih ponudbah,  

in si zagotovite večjo vrednost za svoj denar.
• Bodite obveščeni o novostih in dogodkih 

na naših destinacijah.
• Prilagodite postavke profila  

svojim željam in prejemajte ponudbe po meri.
• Uživajte v celi vrsti dodatnih ugodnosti!  

Rezervirajte svoj oddih v naravi
prek spleta ali rezervacijskega centra

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

istracamping.com

OsTaNi V 
StIkU Z NaMi
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ŽIVJO! 
Ime mi je:Sem veseli morski 

konjiček z Jadrana 

in maskota kampih 

Istra Camping. 

Moji prijatelji so 

vsa bitja v morju. 

Rad tudi plešem in 

skrbim za okolje.

Spoznaš me 

lahko v kampih Istra 

Camping v Umagu 

in Poreču. 

BODIVA 

PRIJATELJA IN SE 

IGRAJVA SKUPAJ 

VSAKO POLETJE!
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LEGENdA Klasično kampiranje

Naturistično kampiranje

Mobilne hišice

Glamping

Parcele

Sanitarni vozel

Pomivanje posode

Tuš

Prostor za previjanje dojenčkov

Prilagojeno invalidom

Pomivalni stroj

Pralni stroj

Sušilni stroj

Hladilna omarica

Klimatizirano

Kuhinja

Športno igrišče

Vodni športi

Otroško igrišče

Animacija za odrasle

Animacija za otroke

Bankomat

Menjalnica

Ambulanta

Wi-Fi

Restavracija

Trgovina

Zunanji bazen

Območje za peko na žaru

Plaža za hišne ljubljenčke

Tuš za hišne ljubljenčke

Naturistična plaža

Plaža



IGRIŠČA 
ZA ODDIH
PLAVE LAGUNE
Odkrijte naše hotele, apartmaje in 
resorte v Poreču, Umagu in na Reki.

plavalaguna.com



Pantone 7472

novo 
Plaža Canova

Prenovljen del plaže 
Canova Bay bo polepšal 

vaše družinske počitnice!

 Nadkrit peskovnik z igrali

 Sončišča z ležalniki 
in baldahini

 Mrežasti ležalniki 
nad morjem



Pantone 7472

30 novih, modernih 
mobilnih hišk Premium 

za 6 ali 8 oseb v coni 
Canova Bay poleg 

novega bazenskega 
kompleksa Canova.

novo  
Premium 

mobilne hišice



Pantone 7472

novo 
Sanitarni objekt

Nov in sodoben sanitarni 
objekt bo dodatno 
pripomogel k temu, 
da bo vaše bivanje v 

kampu prijetno.

V bližini se gradi novo 
otroško igrišče in 

pokrit prostor za žar.



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    


