Raspored vožnji
Karta

NOVOSTI
ZAJEDNIČKO PRIOPĆENJE ZA MEDIJE TRGOVAČKIH
DRUŠTAVA FRATARSKI d.o.o. i ARMIŽADOR d.o.o.
Trgovačko društvo Fratarski d.o.o. najavljuje otvorenje kampa na otoku Veruda dana 10. lipnja
2022. godine.
Kamp će biti otvoren svakodnevno do 4. rujna 2022. godine. U navedenom periodu svakodnevno
će prijevoz putnika na otok i s otoka obavljati trgovačko društvo Armižador d.o.o. putem broda
za prijevoz putnika M/B Odisej i to na relaciji Bunarina – Otok Veruda svaki puni sat od 9:00 do
21:00, a na relaciji Otok Veruda - Bunarina svakih sat vremena od 9:15 do 21:15.
Cijene usluga kampa ostaju pristupačne građanima Grada Pula-Pola i u pretežitom dijelu na
razini su prošlogodišnjih. Mijenja se dnevna cijena šatora koja sada iznosi 25,00 kuna na dan
umjesto prošlogodišnjih 20,00 kuna na dan. Međutim, trgovačko društvo Fratarski d.o.o. će
korisnicima odobravati popust od 10% za plaćanje dnevne cijene šatora unaprijed za 30 i više
uzastopnih dana. Cijena noćenja za odraslu osobu ostaje 20,00 kuna dok se mijenja cijena
usluge naplate kampiranja na licu mjesta koja sada iznosi 10,00 kuna po osobi.
Cijene usluga broda za prijevoz putnika M/B Odisej se mijenjaju tako da će cijena karte po osobi
u jednom smjeru iznositi 15,00 kuna. Međutim trgovačko društvo Armižador d.o.o. će
korisnicima usluge omogućiti kupnju karneta od 20 karata po cijeni od 200,00 kuna tako da će
većini korisnika cijena karte biti jednaka prošlogodišnjoj odnosno 10,00 kuna po osobi po vožnji.
Također, trgovačko društvo Fratarski d.o.o. za ovo ljeto na otoku najavljuje održavanje zabavnih,
umjetničkih, gastronomskih, sportskih i sadržaja za djecu u sklopu programa «Ljeto na
Fratarskom 2022» i to u periodu od 27. srpnja do 4. rujna, a koji program je namijenjen kako
korisnicima kampa tako i dnevnim posjetiteljima otoka i svim građanima Grada Pule i okolice
kojima će biti omogućen povratak s otoka na Bunarinu po završetku svakog pojedinog
programa.
Pozivamo sve građane da provedu svoje slobodno vrijeme na omiljenom otoku po pristupačnim
cijenama.
KAMP OTOK VERUDA – CJENIK 2022

