KONTAKT

KAMP SOVINJE
HR-23212 Tkon, Hrvaška
https://www.fkksovinje.hr/si
e-naslov: sovinje@tkon.hr
facebook:
https://www.facebook.com/fkk.sovinje/

Delite s prijatelji na facebooku!

REZERVACIJE IN INFORMACIJE
1. Obrazec za stik na spletnoj strani
2. Mob: +385 (0)98 314 045
3. Tel.: +385 (0)23 285 010
(od 1. aprila do 10. oktobra)

Naslov:
DR UŠ TV O N A T U R IS T A H RV A TS KE ( DN H )
Zelinska 5
HR-10000 ZAGREB
CROATIA
http://www.dnh.hr
e-naslov: dnh@dnh.hr
facebook: https://www.facebook.com/naturisti.dnh/

Delite s prijatelji na facebooku!

FKK Sovinje se nahaja na otoku Pašman, v neposredni
bližini morja in 2 km od mesta Tkon, v mirnem okolju
neokrnjene narave, v borovem gozdu, obdanem z
oljčnimi nasadi. Kamp ponuja pravi počitek in sprostitev
z dvema peščenima plažama, kristalno čistim morjem in
čivkanjem ptic, obdan je z bujnim mediteranskim
rastlinjem in je idealen kraj za vse tiste, ki želijo pobegniti
od mestnega hrupa in vsakdanjega stresa.
Naturistični kamp Sovinje je prava oaza miru in tišine, ki
se nahaja v borovem gozdu z dvema lepima peščenima
plažama in vsem gostom zagotavlja sanjske sproščujoče
počitnice.
Otok Pašman ima veliko zanimivih krajev, ki jih lahko
obiščete, med njimi sta benediktinski samostan iz 12.
stoletja na hribu Ćokovac in bizantinska trdnjava
Pustograd iz 3. stoletja.

KAMP

PARCELE

GLAMPING ŠOTORI

Kamp ima kapaciteto za 250 oseb, ponuja pa tudi
nastanitev v mobilnih hiškah, glamping šotorih in na
parcelah. V kampu je igrišče za otroke, prostor za
namizni tenis, igrišče za košarko in odbojko na mivki,
sanitarni vozli, tuši na plaži, skupna žar območja,
avtodom servis i dr. V kampu lahko najamete tudi kolesa.
Hišni ljubljenčki so dobrodošli.

FKK Sovinje ponuja namestitev na parcelah v borovem
gozdu in v oljčnih nasadih ob morju. Vsaka parcela ima
priključek elektrike in vode. Parcele so razdeljene v conah
glede na njihov namen - avtodom, prikolico in šotor.

FKK Sovinje ponuja tudi namestitev v glamping šotorih, ki
so enostavni in udobni ter izpolnjujejo vse zahteve
sodobnega gosta, zagotavljajo luksuzno nastanitev v
naravi v ločenem delu kampa. Glamping šotor sestavljata
soba in dnevna soba v enem prostoru, kopalnica s tušem
in kuhinja. Šotori so moderno opremljeni in imajo
klimatsko napravo, satelitsko televizijo in wifi internet.

Ostale vsebine (restavracije in kavarne, pošta, trgovine,
turistični info center ...), se nahajajo v mestu Tkon, 2 km
od kampa. V Tkonu je trajektno pristanišče, ki povezuje
Pašman z Biogradom na moru.
Lokacija kampa je idealna za odkrivanje Pašmana, saj so
na tem delu tudi kolesarske in pohodniške poti, primerne
za vse starosti in fizično pripravljenost.
Organizirajo pa se tudi dnevni in večdnevni izleti. Gosti
kampa lahko izberejo izlet v Nacionalna parka Plitvička
jezera in Krka in izlet z ladjo v Nacionalni park Kornati.

MOBILNE HIŠICE
FKK Sovinje ponuja namestitev v prostornih in udobnih
mobilnih hišicah. Hišice so v celoti opremljene in imajo
elektriko, vodo, klimatsko napravo, satelitsko televizijo in
wifi internet.
Vsaka mobilna hišica ima dve sobi, dve kopalnici, dnevno
sobo, kuhinjo, teraso s pogledom na morje in parkirno
mesto.

