LOŠINJ – VAŠA OTOČNA OAZA
Blaga klima, bogata bioraznolikost, više od 1018 biljnih vrsta (od kojih čak 239 spada u ljekovito
bilje!), more visoke kakvoće, zrak prve kvalitete, više od 200 sunčanih dana godišnje te ugodna
atmosfera samo su neke prednosti zahvaljujući kojima je Lošinj danas poznato aromaterapeutsko
središte i ekološki osviještena, ali moderna destinacija vitalnosti i zdravlja!
Lošinjsko otočje obogaćeno je i brojnim manjim otocima od kojih su najpoznatiji Susak – otok pijeska,
Ilovik – otok cvijeća i dugovječnosti te Unije - otok bioraznolikosti. Riječ je o otocima na kojima nema
automobila i koji su idealni za jednodnevni izlet ili za odmor kod domaćina.
… i još razloga zašto vas pozivamo da posjetite Lošinj:
• brojne plaže i skrivene uvale koje oduzimaju dah
• čarobni zalasci sunca
• vidikovci s kojih pogled stvara razglednicu za pamćenje
• otočje s više od 200 rezidentnih dupina
• raznolika ponuda outdoor aktivnosti te wellness i wellbeing programa
• više od 250 km pješačkih i biciklističkih staza
• lagana mediteranska prehrana
•i još …
... ako posjetite Lošinj u bilo koje doba godine, sva će vaša osjetila uživati !
Kako biste otkrili blagodati Lošinja kao otočne oaze, pripremili smo vam FERRY FREE akciju!

KAKO SUDJELOVATI?
● Ponuda vrijedi za sve dolaske u rujnu 2020. godine (od 1. do 30. rujna 2020. godine)
● Vrijedi za sve osobe koje na otoku borave minimalno 7 noći u jednom smještajnom objektu
● Vrijedi za sve rezervacije ostvarene nakon 15. lipnja 2020. godine
● Vrijedi za sve posjetitelje koji dođu vozilom (ne sufinancira se nastavak na vozilo) preko trajektnih
pristaništa Valbiska - Merag i Porozina - Brestova
● Popis smještajnih objekata koji sudjeluju u ovoj akciji možete pronaći na web stranici
visitlosinj.hr/ferryfree.aspx
● Trajektnu kartu možete kupiti u poslovnicama Jadrolinije ili online
● Obavezno sačuvajte kartu koju ćete predati u objektu za smještaj. Karte će biti skenirane i vraćene.
● Popust će biti uračunat u krajnju cijenu smještaja za cijenu povratne karte za vozilo i putnike
● Akcija vrijedi za sva mjesta na području Grada Malog Lošinja

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

1. NA KOJI NAČIN MOGU DOBITI POKRIVANJE TROŠKA POVRATNE KARTE U RUJNU 2020.?
Pokrivanje troškova povratne trajektne karte u rujnu 2020. godine možete dobiti boravkom u
smještajnim objektima koji sudjeluju u akciji ako je dolazak u razdoblju od 1. do 30. rujna 2020.
godine te ako boravite minimalno 7 noći u jednom objektu za smještaj. Obavezno sačuvajte trajektnu
kartu koju ćete predati pružatelju usluga prilikom dolaska u smještajni objekt. Akcija vrijedi za
dolaske na trajektnim pristaništima Valbiska – Merag i Porozina – Brestova.

2. KOJI JE CILJ FERRY FREE AKCIJE?
Cilj ove akcije je posjetiteljima koji će u rujnu boraviti najmanje sedam noći, pokriti trošak povratne
karte trajekta u objektima koji će se odazvati pozivu. Pružatelj smještaja koji se uključi u akciju dužan
je gostu izdati račun umanjen za cijenu trajektne karte. Popis smještajnih objekata koji sudjeluju u
akciju možete pronaći na visitlosinj.hr/ferryfree.aspx

3. VRIJEDI LI FERRY FREE AKCIJA AKO IMAM REZERVACIJU OD 30. RUJNA DO, PRIMJERICE
8. LISTOPADA?
Da, FERRY FREE akcija vrijedi za sve dolaske u rujnu 2020. godine za boravak od minimalno 7 noći po
navedenim uvjetima.

4. VRIJEDI LI FERRY FREE AKCIJA AKO IMAM REZERVACIJU OD, PRIMJERICE, 31. KOLOVOZA
DO 10. RUJNA 2020. GODINE?
Ne, FERRY FREE akcija vrijedi samo za posjetitelje s dolaskom u razdoblju od 1. do 30. rujna 2020.
godine.

5. AKO DOĐEM NA OTOK OSOBNIM AUTOMOBILOM S PRIKLJUČNIM PRIKOLICOM, MOGU
LI DOBITI SUFINANCIRANJE NA CJELOKUPNI IZNOS KARTE?
Sufinanciranje se odnosi samo na primarno vozilo i putnike (osobni automobil, autobus, kampersko
vozilo, motocikl, moped, tricikl, četverocikl, bicikl i drugo) ali ne i za priključna vozila (prikolice, trailer,
priključno kampersko vozilo i slično). Akcija se ne odnosi na dolazak teretnim vozilom.

6. ŠTO AKO NA OTOK DOĐEM TRAJEKTOM IZ ZADRA, KATAMARANOM IZ RIJEKE ILI
DRUGIM PUTEM?
FERRY FREE Akcija vrijedi za dolaske isključivo preko trajektnih pristaništa Valbiska – Merag i Porozina
– Brestova.

7. KOJI SMJEŠTAJNI OBJEKTI SUDJELUJU U FERRY FREE AKCIJI?
Objekte za smještaj koji sudjeluju u FERRY FREE akciji možete pronaći na visitlosinj.hr/ferryfree.aspx

8. ŠTO AKO SAM IZGUBIO KARTU?
Refundacija trajektnih karti može se izvršiti isključivo uz predočenje trajektnih karti po navedenim
uvjetima.

9. ODNOSI LI SE FERRY FREE AKCIJA NA OBJEKTE KOJI SE NALAZE, PRIMJERICE, U
MIHOLAŠĆICI?
FERRY FREE akcija odnosi se na sve objekte koji se nalaze u mjestima na području Grada Malog
Lošinja, a to su: Belej, Ćunski, Ilovik, Male Srakane, Mali Lošinj, Nerezine, Osor, Punta Križa, Susak,
Sveti Jakov, Unije, Ustrine, Vele Srakane i Veli Lošinj.

10. ŠTO AKO U JEDNOM SMJEŠTAJNOM OBJEKTU BORAVIM 3 NOĆI, A U DRUGOM 4?
FERRY FREE akcija vrijedi za sve osobe koje na otoku borave minimalno 7 noći neprekidno u jednom
smještajnom objektu, s dolaskom od 1. do 30. rujna 2020. godine

Više pitanja i odgovora možete pronaći na stranici visitlosinj.hr/cesta-pitanja-i-odgovori

Vidimo se! 

