
             
  

 

LOŠINJ – VAŠA OTOŠKA OAZA 

Blaga klima, bogata bioraznolikost, več kot 1.018 rastlinskih vrst (med katerimi se jih celo 239 uvršča 

med zdravilne rastline), morje in zrak visoke kakovosti, več kot 200 sončnih dni na leto in prijetno 

vzdušje so samo nekatere prednosti, zahvaljujoč katerim je Lošinj danes znano aromaterapevtsko 

središče in ekološko ozaveščena, vendar moderna destinacija vitalnosti in zdravja. 

Lošinjsko otočje je obogačeno s številnimi manjšimi otoki, med katerimi so najbolj znani: Susak – otok 

peska, Ilovik – otok cvetja in dolgovečnosti ter Unije (otok bioraznolikosti). Gre za otoke, kjer ni 

avtomobilov in ki so idealni za enodnevni izlet ali dopust pri domačinih. 

 

…In še nekaj razlogov, zakaj vas vabimo, da obiščete Lošinj: 

 številne plaže in skrite uvale, ki jemljejo dih; 

 čarobni sončni zahodi; 

 razgledne višinske točke, ki ustvarjajo nepozabne spomine; 

 otočje z več kot 200 rezidenčnimi delfini; 

 raznolika ponudba zunanjih aktivnosti ter wellness in t. i. „wellbeing“ programov; 

 več kot 250 km stez za sprehajanje in kolesarjenje; 

 lahka mediteranska prehrana 

 in še ... 

 

Vsa vaša čutila bodo uživala, ne glede na to, v katerem delu leta boste obiskali Lošinj! 

 

 

OBČUTI LOŠINJ – OTOK VITALNOSTI, vaša otoška oaza! 

 

 

Da bi lahko odkrili vse čare Lošinja kot oaze na otoku, smo za vas pripravili FERRY FREE akcijo! 

 
 
  

https://www.visitlosinj.hr/si/plaze.aspx
https://www.visitlosinj.hr/si/razgledne-tocke.aspx
https://www.visitlosinj.hr/si/vodnik-o-delfinih.aspx
https://www.visitlosinj.hr/si/sprehajalne-steze-in-pespoti.aspx
https://www.visitlosinj.hr/si/restavracije.aspx
https://www.visitlosinj.hr/si/


             
  

 

KAKO SODELOVATI?  

● Ponudba velja za vse prihode v septembru 2020. 

● Velja za vse osebe, ki na otoku bivajo 7 in več noči z dnem prihoda od 1. do 30. septembra 2020.  

● FERRY FREE akcija velja za vse rezervacije, opravljene po 15. 6. 2020. 

● Velja za vse obiskovalce, ki pridejo z vozilom (ne sofinancira se nadomestilo za vozilo) prek 

trajektnih pristanišč Valbiska – Merag in Porozina – Brestova. 

● Seznam namestitvenih objektov, ki so vključeni v to akcijo, lahko najdete v www.visitlosinj.hr 

● Trajektni zemljevid lahko kupite v poslovalnicah Jadrolinije ali prek spleta.  

● Obvezno shranite karto, ki jo boste predali v namestitvenem objektu. Karte bodo skenirane in 

vrnjene.  

● Popust bo vštet v končno ceno namestitve za ceno povratne karte.  



             
  

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 

1. KAKO LAHKO URESNIČIM KRITJE STROŠKOV ZA POVRATNO VOZOVNICO V SEPTEMBRU 

2020? 

Vrnitev stroškov povratne trajektne vozovnice v septembru 2020 lahko uresničite, če ostanete v 

namestitvenih objektih, ki so vključeni v akcijo (link), če je bil prihod v obdobju od 1. do 30. 

septembra 2020 in če ostanete najmanj 7 noči. FERRY FREE akcija velja za vse rezervacije, opravljene 

po 15. 6. 2020. Obvezno shranite trajektno vozovnico in jo izročite ponudniku storitev, ko pridete v 

namestitveni objekt. Akcija velja za prihode iz trajektnih pristanišč Valbiska – Merag in Porozina – 

Brestova.  

2. KAJ JE CILJ FERRY FREE AKCIJE? 

Cilj te akcije je kriti stroške povratne vozovnice za trajekt tistim obiskovalcem, ki bodo septembra 

ostali najmanj sedem noči v objektih, ki se bodo vključili v to akcijo. Ponudnik namestitve, ki se vključi 

v akcijo, je dolžan gostu izdati račun, zmanjšan za ceno trajektne vozovnice. Seznam namestitvenih 

objektov, ki so vključeni v akcijo, lahko najdete  na povezavi: www.visitlosinj.hr 

3. A VELJA FERRY FREE AKCIJA, ČE IMAM REZERVACIJO OD 30. SEPTEMBRA DO NPR. 8. 

OKTOBRA? 

Da, FerryFree akcija velja za vse prihode v septembru 2020 za minimalno 7 nočitev. 

4. A VELJA FERRY FREE AKCIJA, ČE IMAM REZERVACIJO OD NPR. 31. AVGUSTA DO 10. 

SEPTEMBRA 2020? 

Ne, FerryFree akcija velja samo za obiskovalce, ki pridejo v obdobju od 1. do 30. septembra 2020.  

5. ČE PRIDEM NA OTOK Z OSEBNIM AVTOMOBILOM IN PRIKOLICO, ALI LAHKO DOBIM 

SOFINANCIRAN  CELOTNI ZNESEK VOZOVNICE? 

Sofinanciranje velja samo za primarno vozilo in potnike (osebni avtomobil, avtobus, kampersko 

vozilo, motocikl, moped, tricikel, štirikolesnik, kolo in drugo), ne pa tudi za priključna vozila (trailerje, 

priključno kampersko vozilo in podobno). Akcija ne velja za prihod s tovornim vozilom. 

  



             
  

 

6. KAJ ČE NA OTOK PRIDEM S TRAJEKTOM IZ ZADRA, KATAMARANOM IZ REKE ALI PO 

DRUGI POTI? 

FERRY FREE Akcija velja izključno za prihode čez trajektna pristanišča Valbiska – Merag in Porozina – 

Brestova. 

7. KATERI NAMESTITVENI OBJEKTI SO VKLJUČENI V FERRY FREE AKCIJO? 

Namestitvene objekte, ki so vključeni v FERRY FREE akcijo, lahko najdete  na povezavi 

www.visitlosinj.hr 

8. KAJ ČE SEM IZGUBIL VOZOVNICO? 

Vrnitev stroškov trajektnih vozovnic se lahko odobri le, če oddate trajektne vozovnice pod 

navedenimi pogoji. 

9. A VELJA FERRY FREE AKCIJA TUDI ZA OBJEKTE, KI SE NAHAJAJO NPR. V MIHOLAŠĆICI? 

FerryFree akcija velja za vse objekte, ki se nahajajo v krajih na območju mesta Mali Lošinj, to pa so: 

Belej, Ćunski, Ilovik, Male Srakane, Mali Lošinj, Nerezine, Osor, Punta Križa, Susak, Sveti Jakov, Unije, 

Ustrine, Vele Srakane in Veli Lošinj. 

10. KAJ PA, ČE V ENEM NAMESTITVENEM OBJEKTU PREŽIVIM 3 NOČI, V DRUGEM PA 4? 

FERRY FREE akcija velja za vse osebe, ki na otoku bivajo vsaj 7 noči v enem namestitvenem objektu s 

prihodom od 1. do 30. septembra 2020. 

 

Več informacij: www.visitlosinj.hr 

 

Se vidiva!  

 

 


