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Camping Villa & Camping Home
SLOVENŠČINA
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62
35

250

Ka bi bilo bolj romantično, kot da bi ta poseben nekdo v svojem življenju odšel v luksuzno vilo za dve osebi? Elegantna 
luksuzna vila Excluzive Beach Villa You&Me, prepletena v senci mediteranske gozdove, je prefinjena Vila z 1 spalnico, kjer se 
lahko sprostite v popolni zasebnosti. 

62m2

• Morska stran
• Površina vile je 62 m2

• Jacuzzi
• Pokrita terasa 35 m2 z mizo, stoli in 

dnevnim prostorom
• Kapaciteta 2+2
• Prostorna glavna spalnica s posteljo 

(200x220), kopalnica s kopalniškim 
blokom, tuš kabino in straniščem 

• Prostorna dnevna soba s kotno 
sedežno garnituro, ki se lahko raztegne 

v pomožno ležišče
• Šank s 2 stoli
• Kuhinja s plinsko/električno kuhalno 

ploščo, hladilnikom z zamrzovalnikom, 
opremljena s kuhinjsko posodo, 
mikrovalovno pečico, grelnikom  
vode, opekačem kruha in aparatom  
za filter kavo

• Espresso aparat za kavo
• Klimatska naprava 
• Satelitska televizija

• Ležalniki
• Pralni stroj
• Pomivalni stroj
• Sef
• Alarmni sistem
• Končno čiščenje, posteljnina in brisače 

vključeni v ceno (menjava vsake 3 dni)
• Brezplačen WiFi
• Brezplačno parkiranje v coni

Hišni ljubljenčki so dovoljeni (doplačilo).

Exclusive Beach 
Villa You&Me 
with Jacuzzi

CAMPING VILLAS
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50m2

Z užitkom bivanja v namestitvi iz vaših sanj, obkrožena z zelenjem sredozemske makije in zazibana s šumom valov, je Beach Villa 
You & Me z jacuzzijem pravo ljubezensko gnezdo za pare, ki želijo uživati v popolni sprostitvi v polni zasebnosti in harmoniji z 
naravo, ne da bi se morali odreči udobju, ki ga nudi prava hiša, ki se nahaja v bližini plaže.

• Morska stran
• Površina vile je 50 m2

• Jacuzzi
• Pokrita terasa 36 m2 z mizo, stoli in 

dnevnim prostorom
• Kapaciteta 2+2
• Prostorna glavna spalnica s posteljo 

(180x220)
• Kopalnica s kopalniškim blokom,  

tuš kabino in straniščem 

• Prostorna dnevna soba s kotno 
sedežno garnituro, ki se lahko raztegne 
v pomožno ležišče

• Šank s 2 stoli
• Kuhinja s plinsko/električno kuhalno 

ploščo, hladilnikom z zamrzovalnikom, 
opremljena s kuhinjsko posodo, 
mikrovalovno pečico, grelnikom  
vode, opekačem kruha in aparatom  
za filter kavo

• Espresso aparat za kavo
• Klimatska naprava 
• Satelitska televizija
• Ležalniki za 2 osebi
• Sef
• Alarmni sistem
• Končno čiščenje, posteljnina in brisače 

vključeni v ceno (menjava vsake 3 dni)
• Brezplačen WiFi
• Brezplačno parkiranje v coni

Hišni ljubljenčki so dovoljeni (doplačilo).

Beach Villa 
You&Me 

with Jacuzzi

CAMPING VILLAS
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Ne glede na to ali potujete z družino ali s skupino prijateljev, vam naše Ville Beach nudijo vse kar potrebujete: sprostitev, povezavo z 
naravo in užitek brez stresa. Uživajte v udobju in zasebnosti novih mobilnih hišic, ki so popolnoma opremljene, s kuhinjo in nadkrito 
teraso, nahajajo pa se v hrastovem gozdičku v bližini plaže. 

50m2

• Morska stran
• Površina vile je 50 m2

• Pokrita terasa 36 m2 z mizo, stoli  
in dnevnim prostorom

• Kapaciteta 4+2
• Prostorna glavna spalnica s posteljo 

(180x220)
• Prostorna soba z dvema posteljama 

(90x220)
• 2 Kopalnici z umivalnikom, tušem  

in straniščem

• Prostorna dnevna soba s kotno 
sedežno garnituro, ki se lahko  
raztegne v pomožno ležišče, šankom  
s štirimi stoli

• Kuhinja s plinsko/električno kuhalno 
ploščo, hladilnikom z zamrzovalnikom, 
opremljena s kuhinjsko posodo, 
mikrovalovno pečico, grelnikom  
vode, opekačem kruha in aparatom 
za filter kavo

• Espresso aparat za kavo

• Klimatska naprava 
• Satelitska televizija
• Ležalniki za 2 osebi
• Sef
• Končno čiščenje, posteljnina in brisače 

vključeni v ceno (menjava vsake 3 dni)
• Brezplačen WiFi
• Brezplačno parkiranje v coni

Hišni ljubljenčki so dovoljeni (doplačilo).

Beach 
   Villa

CAMPING VILLAS
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42m2

42

Ali obstaja še kaj boljšega kot moderna in udobna lesena hišica ob morju, za popolnoma sproščene počitnice? Ville Prestige z 
jacuzzijem - sea side so namenjene vsem, ki iščejo primerne počitnice za pobeg iz mesta, a se ne želijo odpovedati udobju, ki ga 
nudi prava hiša ob morju.

• Morska stran
• Površina vile je 42 m2

• Zasebni jacuzzi
• Pokrita terasa 25 m2 z mizo, stoli  

in dnevnim prostorom
• Kapaciteta 4+2
• Prostorna glavna spalnica s posteljo 

(160x200)
• Prostorna soba z dvema posteljama 

(80x200)

• Kopalnici z umivalnikom, tušem in 
straniščem 

• Prostoren dnevni prostor s trosedom, ki 
se lahko raztegne v pomožno ležišče

• Kuhinja s plinsko/električno kuhalno 
ploščo, hladilnikom z zamrzovalnikom, 
opremljena s kuhinjsko posodo, 
mikrovalovno pečico, grelnikom  
vode, opekačem kruha in aparatom z 
a filter kavo

• Espresso aparat za kavo
• Klimatska naprava 
• Satelitska televizija
• Ležalniki za 2 osebi
• Pralni stroj
• Sef
• Končno čiščenje, posteljnina in brisače 

vključeni v ceno (menjava vsake 3 dni)
• Brezplačen WiFi
• Brezplačno parkiranje v coni

Hišni ljubljenčki so dovoljeni (doplačilo).

Villa Prestige 
with Jacuzzi - 

sea side

CAMPING VILLAS
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Nastanitev, ki zagotavlja neločljivo mešanico razkošja in sprostitve.

• Površina vile je 42 m2

• Pokrita terasa 32 m2 z mizo, stoli in 
dnevnim prostorom

• Zasebni jacuzzi
• Kapaciteta 4+2
• Prostorna glavna spalnica s posteljo 

(160x200)
• Prostorna soba z dvema posteljama 

(80x200)

• 2 Kopalnici z umivalnikom, tušem in 
straniščem 

• Prostoren dnevni prostor s trosedom,  
ki se lahko raztegne v pomožno ležišče

• Kuhinja s plinsko/električno kuhalno 
ploščo, hladilnikom z zamrzovalnikom, 
opremljena s kuhinjsko posodo, 
mikrovalovno pečico, grelnikom  
vode, opekačem kruha in aparatom 
za filter kavo

• Espresso aparat za kavo
• Klimatska naprava 
• Satelitska televizija
• Ležalniki za 2 osebi
• Sef
• Končno čiščenje, posteljnina in brisače 

vključeni v ceno (menjava vsake 3 dni)
• Brezplačen WiFi
• Brezplačno parkiranje v coni

Hišni ljubljenčki so dovoljeni (doplačilo).

42m2

Villa Prestige 
with Jacuzzi

CAMPING VILLAS

42
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42m2

42

Potopite se v sredozemski gozd, uživajte v prijetnih vonjih in lahkem vetriču, ki vam prinaša vonj morja. Ville Prestige so obdane s 
hrastovim gozdom, ki se razprostira vse do plaže. Sproščenost in svežina le nekaj korakov od morja.

• Površina vile je 42 m2

• Pokrita terasa 32 m2 z mizo, stoli  
in dnevnim prostorom

• Kapaciteta 4+2
• Prostorna spalnica s posteljo 

(160x220cm)
• Prostorna soba z dnema posteljama 

(80x220)
• 2 Kopalnici z umivalnikom, tušem in 

straniščem

• Prostoren dnevni prostor  
s trosedom, ki se lahko raztegne v 
pomožno ležišče

• Kuhinja s plinsko/električno kuhalno 
ploščo, hladilnikom z zamrzovalnikom, 
opremljena s kuhinjsko posodo, 
mikrovalovno pečico, grelnikom  
vode, opekačem kruha in aparatom  
za filter kavo

• Espresso aparat za kavo

• Klimatska naprava 
• Satelitska televizija
• Ležalniki za 2 osebi
• Sef
• Končno čiščenje, posteljnina in brisače 

vključeni v ceno (menjava vsake 3 dni)
Brezplačen WiFi

• Brezplačno parkiranje v coni

Hišni ljubljenčki so dovoljeni (doplačilo).

Villa
Prestige

CAMPING VILLAS
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• Površina hiše 32 m2

• Pokrita terasa 24 m2 z mizo, stoli in dnevnim prostorom
• Kapaciteta 4+2
• Dnevna soba s kotnim kavčem in možnostjo  

raztegovanja v dodatno ležišče, mizo in tremi stoli
• Prostorna spalnica s posteljo (150x220cm)
• Prostorna soba z dnema posteljama (90x220)
• Dve kopalnici s kopalniškim blokom, tuš kabino  

in straniščem 
• Kuhinja s plinsko/električno kuhalno ploščo,  

hladilnikom z zamrzovalnikom, opremljena s kuhinjsko 

32m2

posodo, mikrovalovno pečico, grelnikom vode,  
opekačem kruha in aparatom za filter kavo

• Satelitska televizija
• Ležalniki za dve osebi
• Sef
• Končno čiščenje, posteljnina in brisače vključeni v ceno 

(menjava vsake 7 dni)
• Brezplačen WiFi
• Brezplačno parkiranje v okolici

Hišni ljubljenčki so dovoljeni (doplačilo).

Deluxe 
Camping Home 
with Jacuzzi

CAMPING HOMES
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32m2

• Neposreden pogled na morje
• Površina hiše 32 m2

• Pokrita terasa 24 m2 z mizo, stoli in dnevnim prostorom 
• Kapaciteta 4+2
• Prostorna spalnica s posteljo (160x220cm)
• Prostorna soba z dnema posteljama (80x220)
• Dve kopalnici s kopalniškim blokom, tuš kabino  

in straniščem 
• Dnevna soba s kotnim kavčem in možnostjo raztegovanja  

v dodatno ležišče, mizo in tremi stoli
• Kuhinja s plinsko/električno kuhalno ploščo, hladilnikom 

z zamrzovalnikom, opremljena s kuhinjsko posodo, 
mikrovalovno pečico, grelnikom vode, opekačem kruha  
in aparatom za filter kavo

• Klima
• Satelitska televizija
• Ležalniki za dve osebi
• Sef
• Končno čiščenje, posteljnina in brisače vključeni v ceno 

(menjava vsake 7 dni)
• Brezplačen WiFi
• Brezplačno parkiranje v okolici

Hišni ljubljenčki so dovoljeni (doplačilo).

Deluxe 
Camping Home 

with sea view

CAMPING HOMES
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32m2

• Površina hiše 32 m2

• Pokrita terasa 24 m2 z mizo, stoli in dnevnim prostorom 
• Kapaciteta 4+2
• Prostorna spalnica s posteljo (150x220cm)
• Prostorna soba z dnema posteljama (90x220)
• Dve kopalnici s kopalniškim blokom, tuš kabino  

in straniščem 
• Dnevna soba s kotnim kavčem in možnostjo  

raztegovanja v dodatno ležišče, mizo in tremi stoli
• Kuhinja s plinsko/električno kuhalno ploščo, hladilnikom 

z zamrzovalnikom, opremljena s kuhinjsko posodo, 
mikrovalovno pečico, grelnikom vode, opekačem kruha  
in aparatom za filter kavo

• Klima
• Satelitska televizija
• Ležalniki za dve osebi
• Končno čiščenje, posteljnina in brisače vključeni v ceno 

(menjava vsake 7 dni)
• Brezplačen WiFi
• Brezplačno parkiranje v okolici

Hišni ljubljenčki so dovoljeni (doplačilo).

Deluxe  
Camping  
Home 

CAMPING HOMES
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32m2

• Površina hiše 32 m2

• Pokrita terasa 20 m2 z mizo in stoli
• Kapaciteta 4+2
• Dve prostorni spalnici s posteljo (160x220cm)
• Dve kopalnici s kopalniškim blokom, tuš kabino  

in straniščem 
• Dnevna soba s kotnim kavčem in možnostjo  

raztegovanja v dodatno ležišče
• Kuhinja s plinsko/električno kuhalno ploščo, hladilnikom 

z zamrzovalnikom, opremljena s kuhinjsko posodo, 

mikrovalovno pečico, grelnikom vode, opekačem kruha  
in aparatom za filter kavo

• Klima
• Satelitska televizija
• Ležalniki za dve osebi
• Končno čiščenje, posteljnina in brisače vključeni v ceno 

(menjava vsake 7 dni)
• Brezplačen WiFi
• Brezplačno parkiranje v okolici

Hišni ljubljenčki so dovoljeni (doplačilo).

Comfort Plus 
Camping 

Home

CAMPING HOMES
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32m2

• Površina hiše 32 m2

• Pokrita terasa 10 m2 z mizo in stoli
• Kapaciteta 4+1
• Dve spalnici z zakonsko posteljo
• Kopalnica s tušem in umivalnikom,  

ločen prostor s straniščem.
• Kuhinja s plinsko/električno kuhalno ploščo,  

hladilnikom z zamrzovalnikom, opremljena s kuhinjsko 

posodo, mikrovalovno pečico, grelnikom vode,  
opekačem kruha in aparatom za filter kavo

• Klima
• Satelitska televizija
• Končno čiščenje, posteljnina in brisače vključeni v ceno 

(menjava vsake 7 dni)
• Brezplačen WiFi
• Brezplačno parkiranje v okolici

Hišni ljubljenčki so dovoljeni (doplačilo).

Comfort 
Camping 
Home

CAMPING HOMES
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PALEO PARK
Paleo Park je kombinacija tematskega zabaviščnega 

vodnega parka in izobraževalnega raziskovalnega 

poligona z namenom približevanja in popularizacije 

tega arheološkega najdišča na obali Bala.

FRESH MARKET
V času bivanja v našem kampu izkoristite priložnost ter si naberite sveže in domače 

sadje ter zelenjavo na našem vrtu. Za vas smo to leto posadili različno sadje in 

zelenjavo, kot so solata, kumare, paradižnik, paprika, lubenica, melona ipd., ki si jih 

lahko v krogu družine in prijateljev naberete ter skupaj pripravite okusen in svež obrok. 

Pripravite si sveže poletne solate, lahke obroke in se posladkajte s hladno lubenico ali 

melono – vse je pri roki na našem vrtu!

Fresh Market Mon Perin (sveža tržnica Mon Perin) je brezplačna za vse goste in se 

nahaja na pol poti med recepcijo in plažo Colona, tike pred rančem Albachiara.

GURMET
Sprostite se v eni izmed naših restavracij in uživajte v  

gastronomskem doživetju tega območja.

AKTIVNOSTI
Storitve, vključene v ceno bivanja

• WiFi za goste

• Aquapark

• Turistični vlakec

• Igrišči za mali nogomet in tenis

• Odbojka na mivki

• Balinanje

 
 

• Otroška igrišča

• Fitness park

• Kino na odprtem

• Animacija

• Živa glasba

• 75 km kolesarskih in treking poti

• 9 km plaž

STORITVE
Dodatne storitve bodo dopolnile vaše bivanje:

• Šola jahanja

• Šola jadranja

• Šola potapljanja

• Izposoja koles

• Mini golf in namizni tenis

• Trampolin

• Najem čolnov in pedalinov

• Najem ležalnikov in senčnikov

 

• Masaže

• Pekarna

• Skupni žar

• Klančina za vstop v  

• vodo za invalide

• Zasebne WC-kabine

• Pralnica avtomobilov

• Bankomat

 

• Menjalnica

• Prodaja svežega sadja 

• in zelenjave

• Prodaja rib

• Rekviziti za plažo

• Polnilna postaja za

• električna vozila

• Splashing batterfly
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Mon Perin

Camping Ville in Camping Homes Mon Perin
Počutili se boste kot doma. 

Mobilne hišice Mon Perin, zasnovane tako, da vam dajejo občutek miru in udobja v bližini plaže ter vam 
omogočajo, da se prebudite ob vonjavah Mediterana in žvrgolenju ptic, so edinstvene, saj lahko uživate v svežini 
gozda in ste blizu morja. Te mobilne hiške, ki združujejo naravo in udobje, vam bodo omogočile, da pozabite na 

stres vsakdanjega življenja, ne da bi se morali odreči svojemu običajnemu udobju. 

Mon Perin d.d. / Camping Mon Perin • San Pol 1, 52211, Bale/Valle T Reception: +385 52 824 338
 F Reception: +385 52 824 382 E info@monperin.hr W www.monperin.com

Spremljajte nas na:


