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MON PERIN  
NAMESTITEV
Nastanitvene kapacitete Mon Perin  

vključujejo :

• 600 parcel s kompletno infrastrukturo

• 50 kamp prostorov

• 187 Camping Home in Camping Villa

• Luksuzne namestitev: Design Villa Noble s  

• Spa, Luxury Town House Corto Bechera in  

• 15 Luxury Beach Villas Porto Bus

MON PERIN
Inovativni in trajnostni model lokalnega upravljanja

Podjetje Mon Perin d. d. je bilo kot edinstven model upravljanja ustanovljeno leta 2005. 

Podjetje šteje več kot 900 malih delničarjev, prebivalcev in prijateljev kraja Bale. Podjetje 

upravlja avtokamp Mon Perin, ki leži 5 km od srednjeveškega kraja Bale v Istri.

Naša vizija je že od samega nastanka podjetja “socialno podjetništvo”, ki temelji na posebni 

strukturi lastništva, načinu vlaganja v lokalno skupnost in mlade ter zaposlovanju lokalnega 

prebivalstva. V kampih Mon Perin v letu zaposlenih več kot 100 oseb.
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CAMPING VILLA
Ne glede na to, ali ste družina z otroki ali skupina prijateljev, vam naše vile nudijo vse, kar 

potrebujete: sprostitev, povezanost z naravo in uživanje brez stresa. Uživajte v udobju in 

zasebnosti novih Vill s pokrito teraso, ki se nahajajo v hrastovem gozdu v bližini plaže.

Nove vile Mon Perin so visoke kakovosti, s površino 50 in 42 m2, pokrito teraso 25-36 m2 in 

popolnoma opremljeno kuhinjo. Nahajajo se v prvi in   drugi vrsti, le nekaj metrov od plaže 

San Polo.

Camping  
Villa
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CAMPING HOMES

Mobilne hiške 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. 

Mobilne hiške velikosti 32 m2 imajo pokrito teraso 24 m2 in kapaciteto za 4 osebe. Na voljo so 

na območju San Polo in na območju Colona v bližini plaže.

Camping  
Home
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PARCELE ZA AVTODOME IN ŠATORE

Kamp ima 600 parcel s kompletno infrastrukturo (elektrika, voda, odvodnjavanje) 
in 50 kamp mest brez elektrike in vode. Parcele prilagojene za šotore, avtodome oz 
prikolice, ki se nahajajo v senci, obdani z naravo, v bližini plaže.

Camping 
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LUXURY MARE  
PARCELA
Prva vrsta do morja je rezervirana za parcele 

z najboljšim razgledom.

• Panoramski pogled na morje

• Prva vrsta ob morju

• Površina: do 150 m2

• Priključek za elektriko, vodo in odtok

• Zasebni žar

• Tuš na parceli

• SAT-TV-povezava

• Pergola

• Brezplačen Wi-Fi

• Primerno za avtodome > 7,5 m

• Primerno za prikolice > 6 m

COMFORT PLUS PARCELA
Vse, kar potrebujete za sprostitev v bližini morja.

• 10-50 metrov od morja

• Površina: do 120 m2

• 1 priključek za vodo in elektriko na 4 parcelah

• Brezplačen Wi-Fi

• Skupni žar

COMFORT PARCELA
Udobje in bližina morja naredita parcele Comfort  

idealno kombinacijo za vaš dopust.

• 20-250 metrov od morja

• Površina: do 120 m2

• 1 priključek za vodo in elektriko na 4 parcelah

• Brezplačen Wi-Fi

• Skupni žar

MEGA COMFORT PARCELA
Parcele Mega Comfort, opremljene z vsemi sodobnimi udobji, 

naredijo vaše kampiranje prijetno.

PREMIUM MARE  
PARCELA
Za doživetje prave sprostitve v  

prvi vrsti do morja.

• Pogled na morje

• Prva vrsta ob morju

• Površina: do 150 m2

• Priključek za elektriko in vodo

• Brezplačen Wi-Fi

• Skupni žar

• 10-50 metrov od morja

• Površina: do 150 m2

• Priključki na elektriko,  

• vodo in odtok

• SAT-TV-povezava

• Brezplačen Wi-Fi

• Skupni žar

• Primerno za avtodome > 7,5m

• Primerno za prikolice > 6 m
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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.

Posebno pozornost bomo namenili vzgoji mlajših generacij z vzpostavljanjem sodelovanja z vrtci 

ter osnovne in srednje šole, da bi jih lahko predstavili skozi sprehod po tematskem parku edinstveno 

spletno mesto.

Medtem ko se otroci zabavajo ob igranju v otroškem bazenu, se odrasli lahko sprostijo na 3000 

kvadratnih metrov veliki terasi za sončenje, uživajo v bazenu samo za odrasle, spa z jacuzzijem ali 

prigriznejo in se osvežijo v baru na plaži Paleo Park in restavraciji Paleo Park.

Paleo
Park
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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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FRESH MARKET

V času bivanja v našem kampu izkoristite priložnost in 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 in 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.

Fresh 
Market
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PORTO BUS

BAR MULINI

BAR BABALOO

MOL PICIO

SAN POL

PALEO PARK

Gourmet
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FORT FORNO

Stara avstro-ogrska trdnjava Forno, ki se nahaja med kampom Mon Perin in turističnim 

območjem Barbariga, je vsekakor vredna vašega obiska in je tudi eden od krajev, kjer potekajo 

številne gledališke in kulturne prireditve.

Med številnimi doživetji, ki vas čakajo v Balah, je Fort Forno idealna izbira za raziskovanje in 

pustolovščino, s čudovitim pogledom na morje in otočje Brioni. 

Obisk kraja bo edinstveno doživetje med vašimi počitnicami in vam bo omogočilo, da se potopite 

v daljno preteklost, v eno izmed najprivlačnejših dogodivščin med raziskovanjem okolice.

Fort
Forno
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DESIGN VILLA NOBLE WITH SPA 5*

Ko živiš pod budnim očesom javnosti, si hrepeniš po osamljenem kraju, ločenem od 

preostalega sveta. Kraj za sprostitev stran od stresa vsakdanjega življenja, kamer in zahtev. 

Dobrodošli v Design Villa Noble, vaši osebni oazi miru. 

Nahaja se v istrskem srednjeveškem mestu Balah - Valle, območju, ki ga zaznamujejo naravni 

viri, nedotaknjena narava, kristalno čisto morje ter bogata kulturna in arhitekturna dediščina. 

Pravzaprav je arhitekturna mojstrovina in pravo umetniško delo.

Luxury by 
Mon Perin
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Luxury by 
Mon Perin

LUXURY TOWN HOUSE CORTO BECHERA 5*

Luksuzni dopust. 100 kvadratnih metrov elegantnega dizajna, z velikimi zakonskimi posteljami 

in zasebno savno. Ja, prav ste prebrali, Luxury Town House Corto Bechera glede udobja ne 

pozna meja. 
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Luxury by 
Mon Perin

LUXURY BEACH VILLAS PORTO BUS

Naše luksuzne vile Porto Bus, ki se nahajajo na obali Jadranskega morja in so obdane 

s sredozemsko naravo, so nova in edinstvena rešitev za vaše počitnice v Istri. Vile s svojo 

zasnovo zagotavljajo popolno zasebnost v zelenem okolju z vsemi prednostmi sodobne 

turistične destinacije na dosegu roke.

NOVO V 
PONUDBI
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BALE - VALLE

Srednjeveško mesto Bale - Valle, ki leži na 140 metrih nadmorske višine, se nahaja na pol poti 

med Rovinjem in Puljem. 

Zgrajeno okoli srednjeveškega gradu plemiške družine Soardo - Bembo iz 15. stoletja, to 

mesto izstopa z ozkimi tlakovanimi ulicami in kamnitimi hišami, vrhunskimi naravnimi viri, 

nedotaknjeno naravo, modrim morjem ter bogato kulturno in arhitekturno dediščino.

Balle 
Valle
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RECEPTION

Bale-Valle 5 kmKEY

 

Zone
San Polo

RECEPTION

Colona

San Polo

 Zone
Colona

Bale-Valle

Ramp

Tourist train
Station 
Parking for 
campers 
4 parking places 
Pedestrian
pathway to 
the sea

Reception

Currency
exchange 
office 
ATM cash
dispenser

Car wash

Camper 
Service

Camping area

Sport Area Mulini

Parking

Pedestrian pathway

Bike trail

Tourist train

Ranch Albachiara

Dog Agility

Paleo Park

Splashing Butterfly

Fresh Market

Fort Forno
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Mon Perin d.d.
Trg La Musa 2, 52211 Bale/Valle

Camping Mon Perin
San Pol 1, 52211, Bale/Valle 

Luxury by Mon Perin
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:

London

Paris

Brussels

Amsterdam

Milan

München

Barcelona

Mon Perin


