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FRIENDLY TO ACTIVITIES.

FRIENDLY TO CHARM.

FRIENDLY TO TRANQUILITY.

FRIENDLY TO LEISURE.
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ISTRIA
ISTRIË

DALMATIA 
DALMATIË
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New heights of friendship
Een nieuw niveau van vriendschap

Wij hebben het begrip vriendschap naar een nieuw niveau gebracht 
en het – Aminess – genoemd. Onze naam verbindt het Franse woord 
ami, wat vriend betekent, met de bekende Engelse verlenging – ness. 
Aminess is de personi catie van alle positieve ervaringen van onze 
gasten, die ons tot nu toe al kennen als een vriendelijke, betrouwbare 
en gastvrije gastheer.

Ons merk is tevens het symbool van onze toekomst, waarin wij volle-
dig gericht zijn op het verwezenlijken van inspirerende belevingen 
waarvoor de gasten altijd zullen terugkomen. Want uit de vriend-
schappelijke verhouding met de gasten ontstaan relaties die blijven 
bestaan.

We have brought the concept of friendship to a new lev-
el and called it – Aminess. Our name combines the French 
word ami, which means friend, with the distinctive English 
sufix -ness. Aminess is the embodiment of all of the posi-
tive experiences of our guests, who have identified us as a 
friendly, hospitable, and reliable host.

Our brand is also a symbol of our future — one in which we 
will be entirely devoted to creating inspirational experiences 
our guests will always come back to. Because our friendly 
relations with guests create lasting relationships.
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Devoted to the creation of relaxing experiences 
Gericht op het creëren van ontspannende 
belevenissen
Located along the coast of magnificent Istria and the 
playful shores of magical Dalmatia, Aminess hotels and 
campsites are true jewels of Croatian tourism. Inspired by 
the experiences of our guests throughout our forty years 
of experience, we have created a chain within which any-
one can find their ideal holiday at nearly any time of year.

With modern wellness facilities and various sport 
activities, exciting entertainment programmes and  
refined gourmet dining, the only thing you have to do is 
choose what kind of holiday you want. And we will make 
sure you never forget it.

Gelegen vlak aan zee van het weelderige Istrië en aan de 
speelse kust van het magische Dalmatië, zijn de Aminess ho-
tels en campings een echt juweel in het Kroatische toeriste-
naanbod. Geïnspireerd door de ervaringen van onze gasten 
gedurende veertig jaar ervaring hebben wij een aanbod ge-
maakt waar een ieder zijn visie voor een vakantie kan vinden, 
en in ieder deel van het jaar.

Naast de moderne wellness en verschillende sportieve  
activiteiten, vrolijke animeerprogramma’s en verfijnd gas-
tronomisch aanbod, moet u alleen maar het soort vakantie 
uitkiezen die u het liefst wilt. En wij zullen ervoor zorgen dat 
u zich die vakantie blijft herinneren.
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Kroatië is een echt toeristenjuweel. 
En gElukkig hEEl dichtbij.

• 2 uur vliegen van Londen

• 2 uur rijden van Ljubljana

• 3 uur rijden van Wenen

• 6 uur rijden van München

• 2 uur met de boot van Venetië

Voor iedereen die op zoek 
is naar echte schoonheid

In Zuidoost Europa, aan de kust van de turquoise Adriatische 
Zee, ligt Kroatië – een land dat zich al meerdere jaren in 
de topbestemmingen voor toeristische destinaties bevindt. 
Kroatië heeft alles wat het hart van een reiziger kan wensen, 
want de reizigers kunnen de ongerepte landschappen oneindig 
lang blijven ontdekken. Tussen de kristalheldere zee met 
duizend eilanden tot aan de stille bergtoppen bevinden zich 
charmante plaatsjes, dynamische urbane gemeenschappen 
en indrukwekkende natuurparken. Reizen is zorgeloos en 
makkelijk, accommodatie wordt op iedere stap aangeboden.

Croatia is a true traveller’s dream. 
and, luckily, it’s so close.

• 2h flight from London

• 2h drive from Ljubljana 

• 3h drive from Vienna

• 6h drive from Munich

• 2h by boat from Venice

For those seeking 
pristine beauty

In southeastern Europe, along the coast of the turquoise 
Adriatic Sea, you will find Croatia — a country that 
has been a top international holiday destination for 
years. Croatia has everything the traveller’s heart 
desires, with innumerable untouched landscapes to 
discover and rediscover. Between the crystal clear sea 
with its thousand islands and the peaceful mountain 
tops, you will find charming villages, dynamic urban 
centres, and enchanting nature parks. Travel is easy 
and carefree, and accommodations are to be found 
at every step.

Croatia
Kroatië
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Een schiereiland met magische contrasten

Istrië is een regio dat de speelse kust verbindt met het mystieke 
rurale binnenland. Hier zijnetspaden en wandelpaden die 
door weelderige wijngaarden en olijfgaarden lopen, terwijl 
charmante steden aan zee en pittoreske plaatsjes op heuvels 
nieuwsgierige ontdekkers aantrekken met hun schoonheid en 
met hun gastronomisch aanbod.

Wat mag u niet missen 
in Istrië?

• een bootexcursie in de schemering Sunset Panorama
• Het Nationale Park Brijuni
• de panoramische plaatsjes op heuvels Grožnjan, 

Oprtalj en Motovun
• het Romeinse am theater in Pula
• Parenzana, een uniek wandelpad en fietsroute 
• de Baredine grot
• een boottocht naar Venetië
• het onmisbare proeven van truffels, lokale olijfolie en wijn
• de St. Eufratius Basiliek, de bezienswaardigheden van 

Roč, Hum...

A peninsula of delightful contrasts

Istria is where a dynamic coastline and a mystical 
rural interior meet. Cycling and walking paths 
wind through luxurious vineyards and olive groves, 
while charming coastal towns and picturesque hilltop 
villages lure curious explorers with their beauty and 
delicious gourmet food.

Do not miss 
in Istria:

• Sunset Panorama sunset boat trip in Novigrad
• Brijuni National Park
• the scenic hilltop towns of Grožnjan, Oprtalj,  

and Motovun
• the Roman amphitheatre in Pula
• the Parenzana, a unique walking path and bike 

route
• Baredine Cave
• taking a boat ride to Venice
• sampling truffles, local olive oil, and local wines
• the Euphrasian Basilica, landmarks in Roč, Hum...

Istria
Istrië
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Novigrad is een schilderachtig stadje op de Westkust van 
Istrië wiens aanblik gedomineerd wordt door de klokkentoren 
met het beeld van St. Pelagius. Onder zijn wakend oog 
spreiden de straatjes zich uit die geprijsde restaurants 
verbergen, originele museums en mooi ingerichte parken. 
Hier gaat het leven op een rustig ritme en de gastheren 
ontvangen u met een open hart. Novigrad overwint u met 
haar visserstraditie die voortleeft in de moderne gastron-
omische festivals, met de historische muren die alles ver-
tellen over haar interessante verleden en met de schitteren-
de zonsondergangen die u kunt zien in de eerste rij aan zee.

Wat mag u niet missen 
in Novigrad?

• het Lapidarium museum, het Rigo paleis en de  
St. Pelagius kerk

• het Gnam-Gnam Fest, Zeetong- en Jacobss- 
chelpendagen, en de Istrische keuken

• wijnroutes en olijvenroutes
• onvergetelijk plezier in het aquapark Istralandia 
• zomervermaak centrum Punto Mare
• bootexcursie in de schemering Sunset Panorama

Novigrad 
Novigrad
Novigrad is a picturesque little town on the west 
coast of Istria, whose cityscape is dominated by a bell 
tower with a statue of St. Pelagius. The town streets 
spread out under its watchful eye, hiding prized 
restaurants, fascinating museums, and well-kept  
parks. Here, life ows along at a leisurely pace, and 
your hosts will await you with open arms. Novigrad  
also has a charming shing tradition that has survived 
in its modern gourmet festivals, in its historic walls 
that speak to its intriguing past, and its magnificent 
sunsets, which you can enjoy from the waterfront.

Do not miss 
in Novigrad:

• Lapidarium museum, Rigo Palace, and the  
Church of St. Pelagius

• Gnam–Gnam Fest, Sole Days, Mediterranean 
scallops (kapešante), and Istrian cuisine Days

• wine routes and olive oil routes
• wet and wild fun at Istralandia water park
• Punto Mare summer fun centre
• Sunset Panorama sunset boat trip
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In Aminess draait alles om de gast, zijn wensen 
en andere activiteiten die zijn verblijf onver-
getelijk maken.

Alles wat gepresenteerd wordt in de hotels en 
campings, van de borden tot het comfort in de 
kamers en de muziek die op de achtergrond speelt,  
is een deel van de Aminess beleving waarnaar de 
gast opnieuw terugkomt.

Kies uw interesses en stel uw ideale vakantie samen:

At Aminess, everything revolves around the guest, 
their wishes, and additional activities that make their 
stay unforgettable.

Everything presented at our hotels and campsites – 
from the plates to the comfort of the rooms and mu-
sic playing in the background – all of this is a part of 
the Aminess experience, which brings our guests back 
time after time.

Choose your interests and build your own perfect holiday:

Interests
Interesses

Family | Familie
Enjoy family activities in Istria and 
Dalmatia.

Geniet van de familieactiviteiten in 
Istrië en Dalmatië.

active holidays 
actieve vakantie
Expect a fun and active holiday tailored  
just for you.

Er wacht u een leuke en actieve vakantie  
op maat.



aminess hotels & campsites 14aminess hotels & campsites

aminess experience
Capture your moments and win a  
dream holiday.

Vereeuwig uw momenten en win een 
droomvakantie

Gourmet 
Gastronomie
Enjoy an unforgettable gourmet 
experience.

Beleef een onvergetelijke 
gastronomische ervaring.

romance 
romantiek
Choose with your heart and pick 
the best for the two of you.

Kies met uw hart en kies het beste voor 
jullie tweeën.

Wellness & spa
Treat your body and mind to a 
special wellness experience.

Verwen uw lichaam en geest met een 
bijzondere Wellness ervaring.
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FRIENDLY TO NATURE.
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• pitches next to the sea or in the shade of an oak 
forest, 80–120 m2

• holiday homes (24-34 m2)
• choice of restaurants and bars
• a new pool complex with kids’ pool and an outfit-

ted sunbathing area
• attractive tidal bathing area with infinity pool, on the 

coast
• various sports facilities and animation for children 

and adults

• kampeerkampeerplekken van 80 - 120 m2, aan zee of in de 
schaduw van het dennenbos

• holiday homes (24-34 m2)
• keuze aan restaurants en bars
• een nieuw zwembadcomplex met kinderzwembad en een 

ingerichte zonnebadplaats
• aantrekkelijk getijden zwembad aan de
     kust
• verschillende sportactiviteiten en animatie voor kinder-

en en volwassenen
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Het Aminess Maravea Camping Resort ligt aan de 
Istrische kust vlakbij heuvels met wijngaarden en 
olijfgaarden. Het is groot genoeg dat u niets mist 
en klein genoeg voor een echte zorgeloze vakantie. 
Het zorgvuldig uitgedachte accommodatieconcept 
bevat verschillende themadorpjes met een aangepast 
aanbod voor families en kinderen, echtparen, 
liefhebbers van rust en stilte en Robinsons die het 
liefst willen kamperen onder de sterren. U bent 
slechts 10 minuten op de fiets of met het treintje 
verwijderd van Novigrad en van het strand slechts 
enkele stappen. 

Denkt u in hoe u op het terras van het huisje kunt 
genieten van een glas wijn terwijl uw kinderen vrolijk 
rondrennen op de speelplaats of hoe u voor uw tent kijkt 
naar de zonsondergang begeleid door het tsjirpen van 
krekels... en laat het aan ons over dat wij die droom voor 
u verwezenlijken.

Aminess Maravea Camping Resort, a campsite with 
Where the Istrian coast meets rolling hills covered 
in grape vines and olive trees, you will find Aminess 
Maravea Camping Resort – big enough to fulfil all 
your wishes, but small enough for a cosy holiday. Its 
thoughtfully designed accommodation includes a 
series of themed villages with amenities for families 
and children, couples, lovers of peace and quiet, and 
camping purists who love sleeping under the stars. You 
will be just a ten-minute bike or tourist train ride from 
Novigrad, and just a few steps from the beach. 

Imagine sitting on the terrace of your holiday home 
with a glass of wine in your hand while your children 
run happily towards the playground, or imagine yourself 
watching the sunset in front of your tent with the sound 
of cicadas in the background... and let us turn that 
dream into reality.

Where dreams come true
Waar dromen werkelijkheid worden
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• premium pitches with all hook-ups
• landscaped luxury pitches right on the coast (um-

brella, grill and solar shower)
• new modern sanitary facility
• multifunctional sports pitch for football, basket-

ball and handball
• picturesque promenade by the sea with a photo 

point for beautiful sunsets
• fenced dog run
• free wi-fi in the whole campsite

• premium percelen met complete infrastructuur
• de ingerichte luxury percelen in de eerste rij aan zee 

(parasol, barbecue en douche op zonne-energie)
• een modern sanitair punt
• een multifunctioneel sportveld voor voetbal, basketbal 

en handbal
• een schilderachtig wandelpad langs zee met een foto-

punt voor schitterende zonsondergangen
• een omheind oefenterrein voor honden
• free wifi op de hele camping
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To fulfil the wishes of all our guests, Aminess Maravea 
Camping Resort is divided into 825 landscaped pitches 
ranging from 80 to 120m2 in size. Some of them are 
nestled amidst an oak forest, some are right on the 
coast, but all enjoy a lovely swimming pool complex with 
sunbathing area, modern sanitary facilities, and gourmet 
points where breakfast is just as thrilling an experience 
as dinner. Fully appointed pitches, sports facilities, kids' 
entertainment and free Wi-Fi internet mean you can 
look forward to a holiday in nature without a care in the 
world. The campsite also features unnumbered pitches 
for guests who prefer tent camping and lazing about in 
a hammock with a view of the blue sky.

Om aan de wensen te voldoen van alle gasten is het Aminess 
Maravea Camping Resort ingedeeld in 825 ingerichte percelen met 
een oppervlakte van 80 tot 100 m2. Sommige bevinden zich in een 
eikenbos, andere vlak aan zee, maar ze beschikken allemaal over de 
voordelen van het mooie zwembadcomplex met zonnebadplaatsen, 
moderne sanitaire voorzieningen en gastronomische punten waar het 
ontbijt net zo betoverend is als het diner. Rijkelijk ingerichte percelen, 
sportterreinen en kinderanimatie in combinatie met gratis draadloos 
internet zijn een goede basis voor een zorgeloze vakantie in de natuur. 
Er zijn natuurlijk ook niet-geparceleerde plaatsen voor onze gasten die 
liever kamperen in een tent en die houden van liggen in een hangmat 
met uitzicht op de blauwe hemel.

So carefree...
Zo zorgeloos...
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HOLIDAY HOMES
Amber Sea Luxury Village

This unique, exclusive village with luxurious holiday homes 
is located right on the coast. Here, you will have the oppor-
tunity to make lasting memories while relaxing in the swim-
ming pool, on your spacious terrace, or on the nearby beach. 
Amber Sea Luxury Village at Aminess Maravea Camping Re-
sort is the perfect place to experience moments to remem-
ber and enjoy all-day privacy and peace.

Holiday home amenities (for 4+2 guests):

• direct sea access
• 34m² interior + partially covered 26m² terrace
• 2 lounge chairs and couches on the terrace
• accommodation for 4+2 guests
• two bedrooms, living room with kitchen, and  

two bathrooms

Dit unieke en exclusieve dorpje met luxe huisjes bevindt zich in 
de eerste rij aan zee. Hier heeft u de mogelijkheid om zich te 
ontspannen in het zwembad, op het ruime terras of aan het nabi-
jgelegen strand en kunt u genieten van momenten die zich nog 
lang zult herinneren. De Amber Sea Luxury Village op de Aminess 
Park Mareda Resort camping is de ideale plek om momenten te 
beleven die u bij zullen blijven en te genieten van privacy en rust 
gedurende de hele dag.

Inhoud van het huisje (voor 4+2 personen):

• directe toegang tot zee
• 34 m2 interieur + gedeeltelijk overdekt terras van 26 m2
• 2 ligstoelen en zitgarnituur op het terras 
• accommodatie voor 4+2 personen
• twee slaapkamers, woonkamer met keuken en twee bad-

kamers
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Aminess Maravea Camping Resort is the proud 
holder of the prestigious ADAC Superplatz Award.

Het Aminess Maravea Camping Resort is trotse 
bezitter van de prestigieuze ADAC Superplatz 
onderscheiding.
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MIRAMÌ
Family Village

21 www.aminess-campsites.comwww.aminess-campsites.com

This uniquely designed village has been completely tailor-made 
for children, and offers everything they could possibly want 
on holiday – the sea, a swimming pool, next-generation play-
grounds, all-day fun and entertainment. The educational dis-
plays placed around the campsite will inspire children to learn 
through play, letting them bring not only happy memories 
home with them, but new knowledge as well.

• 92 mobile homes with modern furnishings
• Family mobile homes with 3 bedrooms
• 32m² in total area with a covered terrace
• separate bedrooms and bathrooms for  

adults and children
• imaginative children’s edutainment  

workshops  and unique playgrounds
• 100m from the sea
• pets are welcome

Dit unieke concept-dorp is volledig aangepast aan kinderen en 
biedt alles wat zij van een vakantie kunnen wensen – zee, zwem-
bad, modern speelplaats, vermaak en animatie gedurende de hele 
dag. Dankzij de educatieve kanten leren de kinderen tijdens het 
spelen en zullen ze na terugkeer naar huis naast mooie herinner-
ingen ook nieuwe kennis hebben.

• 92 modern ingerichte huisjes
• Family huisjes met 3 slaapkamer
• totale oppervlakte 32 m2, met overdekt terras 
• gescheiden slaapkamer en badkamers voor  

volwassenen en kinderen
• creatieve edutainment kinderwerkplaatsen en  

originele speelplaatsen
• 100m vandezee
• huisdieren zijn welkom
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Brilliant entertainment in the company  
of a playful octopus 

Children are curious, quick, and... tireless. Just like our oc-
topus Miramì, who will entertain your kids all day long at 
Aminess Hotels and Campsites.

Miramì has eight tentacles, and can do many things at once 
(with a little help from her entertainer friends). She will get 
your little ones to participate in mini-Olympics, search for 
hidden treasure while learning about ecology, make souve-
nirs out of shells, and paint original t-shirts with their own 
little hands. Many kids will learn to swim with Miramì or 
perfect their technique in swim school. And for the perfect 
end to the day, there’s another surprise — an open-air movie 
night.

Veelzijdige animatie onder leiding van een 
vrolijke inktvis

Kinderen zijn nieuwsgierig, snel en... onvermoeibaar. Net zoals 
onze inktvis Miramì die hun dagen zal vullen van de ochtend tot 
de avond.

Miramì heeft acht tentakels en kan vele dingen tegelijk doen (met 
een beetje hulp van de animator vrienden). Hij zal uw kleintjes 
overhalen om mee te doen aan de mini olympiade, schat zoeken 
en leren over ecologie, souvenirs maken van schelpen en het bes-
childeren van T-shirts met hun eigen handen. Veel kinderen zullen 
leren zwemmen met Miramì of hun huidige techniek verbeteren in 
de zwemschool. En als perfect einde van de dag wacht er nog een 
verrassing –  lmavond onder de heldere hemel.
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HOLIDAY HOMES
Istrian Premium Village
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In a special part of the campsite, there are mobile homes 
that allow you to experience all the charms of a holiday in 
a typical Istrian house among vineyards and olive groves. 
With two private pools, a dense oak forest, and a garden 
in which you can pick organic vegetables, this village offers 
you even more - a premium holiday in the open air.

• 35 houses with stone facades
• 32m² in total area with an 8 x 2.5m covered terrace
• two bedrooms, living room with kitchen, and  

two bathrooms
• for 4+2 guests
• pets are welcome

Tussen wijngaarden en olijfgaarden, in en speciaal deel van de 
camping, bevinden zich de Holiday homes waar u alle magie kunt 
beleven van een vakantie in een typisch Istrisch huisje. Met twee 
privé zwembaden, een weelderig eikenbos en tuin waar u organ-
isch geteelde groenten kunt plukken, biedt dit dorpje u nog meer 
– een premium vakantiebelevenis in de openlucht.

• 35 huisje met stenen gevel
• totale oppervlakte 32 m2 met overdekt terras 8x2,5m
• twee slaapkamers, woonkamer met keuken en twee bad-

kamers
• voor 4+2 personen
• huisdieren zijn welkomi
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HOLIDAY HOMES
Mediterranean Premium Village

aminess hotels & campsites

This part of the campsite is filled with the intoxicating scent 
of lavender, rosemary, and figs, and it offers a view onto 
endless vineyards. The holiday homes are shaded by oak 
forest, and the crystal clear sea and two nearby pools give 
you the perfect opportunity to cool off in the summer heat. 
There is a typical Istrian well and a grill zone in the centre of 
the village, a great spot to socialise and celebrate.

• 71 holiday homes
• 32m² in total area with a 5 x 2.5m covered terrace
• two bedrooms, living room with kitchen, and  

two bathrooms
• for 4+2 guests
• botanical garden with aromatic herbs
• Prestige and Family Holiday homes

Uit dit deel van da camping verspreidt zich de geur van laven-
del, rozemarijn en vijgen, en geeft uitzicht over de eindeloze wi-
jngaarden. De huisjes zijn beschermd door de schaduw van het 
eikenbos en de heldere zee en de twee dichtbijzijnde zwembaden 
zorgen voor de zomerse verfrissing. In het midden van het dorpje 
vindt u een typische Istrische šterna en een grill-zone, de ideale 
plek om samen te komen.

• 71 vakantiehuisjes
• totale oppervlakte 32 m2, met overdekt terras 5 x 2,5 m
• twee slaapkamers, woonkamer met keuken en  

twee badkamers
• voor 4+2 personen
• botanische tuin met aromatische planten 
• Prestige und Family Holiday homes
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HOLIDAY HOMES
Relax Premium Village
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This unique oasis of relaxation is ideally located in a quiet 
part of the campsite naturally shaded by oak forest. Out-
side your holiday home, you can relax in a hammock while 
birdsong and the laughter of children from the playground 
lulls you to sleep.

• 39 modern holiday homes
• 32m² in total area with a 6 x 2.5m covered
         terrace
• two bedrooms, living room with kitchen, and  

two bathrooms
• for 4+2 guests
• gourmet corner and MarBar nearby

Deze unieke oaze van rust heeft de ideale plek gevonden in 
een rustig deel van de camping, beschermd door de natuurlijke 
schaduw van een eikenbos. Terwijl u op de groene plaatsen rond 
de huisjes kunt liggen in de hangbedden, voert de bries het geluid 
van spelende kinderen en zingende vogels naar u toe.

• 39 moderne vakantiehuisjes
• totale oppervlakte 32 m2, met overdekt terras
         6 x 2,5 m
• twee slaapkamers, woonkamer met keuken en  

twee badkamers
• voor 4+2 personen
• gastronomische hoek en MarBar in de buurt



aminess hotels & campsites 26

FRIENDLY TO 
KIDS

aminess hotels & campsites

Although they might be small, their hopes and expectations 
are big. That is why our campsites pay special attention to 
meeting the needs of children. In addition to the wealth 
of free space for running and playing outdoors, Aminess 
Sirena Campsite and Aminess Maravea Camping Resort  
offer high-quality playgrounds, swimming pools, all-day 
entertainment for all ages, kids’ meals in restaurants, and 
children’s toilets. We want our little friends to feel happy, 
relaxed, and welcome, just like their parents. Because every-
one knows – happy children mean satisfied parents!

Alhoewel zij klein zijn, zijn hun wensen en verwachtingen groot. 
Daarom wordt op onze campings bijzonder aandacht besteed 
aan kinderen en het vervullen van hun behoeften. Naast veel vri-
je ruimte voor rennen en spelen in de open lucht, hebben Aminess 
Sirena Campsite en Aminess Maravea Camping Resort gezorgd 
voor kwalitatieve speelplaatsen, zwembaden, animatie voor alle 
leeftijden gedurende de hele dag, kindermaaltijden in restaurants 
en aangapaste sanitaire voorzieningen. Wij willen dat onze kleine 
vrienden zich gelukkig, ontspannen en welkom voelen, met zoals 
hun ouders. Want wij weten allemaal – gelukkige kinderen zorgen 
voor gelukkige ouders!
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FRIENDLY TO DETAILS.
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• pitches next to the sea or in the shade of an oak 
forest, 80–120 m2

• holiday homes (24-34 m2)
• choice of restaurants and bars
• a new pool complex with kids’ pool and an outfit-

ted sunbathing area
• attractive tidal bathing area with infinity pool, on the 

coast
• various sports facilities and animation for children 

and adults

• kampeerkampeerplekken van 80 - 120 m2, aan zee of in de 
schaduw van het dennenbos

• holiday homes (24-34 m2)
• keuze aan restaurants en bars
• een nieuw zwembadcomplex met kinderzwembad en een 

ingerichte zonnebadplaats
• aantrekkelijk getijden zwembad aan de kust
• verschillende sportactiviteiten en animatie voor kinder-

en en volwassenen
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Niet ver van het schilderachtige Novigrad wordt 
door een romantische wandelpad Aminess Sirena 
verbonden, een camping met vier sterren. Omgeven 
door een geurig dennenbos en rustige baaitjes 
en vlakbij het oude stadscentrum en slechts vijf 
kilometer van het aquapark Istralandia, is Sirena 
de bestemming voor iedereen die ontspannen in de 
natuur wil combineren met excursies naar stedelijke 
centra. Deze zorgvuldig ingerichte camping biedt 
alles wat een moderne familie nodig heeft voor een 
vakantie, en bijzondere aandacht is besteed aan 
details zodat iedere dennenappel, rots en krekel zijn 
goede plek gevonden heeft – in uw mooie herinnering.

Aminess Sirena is a charming four-star campsite, 
just a short, romantic walk from the picturesque 
town of Novigrad. Surrounded with fragrant pine 
forest and peaceful coves, a mere stone’s throw from 
the old town centre, and just five kilometres from 
Istralandia waterpark, Sirena is a destination for all 
those looking to combine relaxation in nature with 
trips to local towns. This carefully designed campsite 
offers everything a modern family needs on holiday, 
and we have paid special attention to the details, so 
that every pinecone, stone, and cicada  nds its right 
place – in your lovely memories.

Attention to detail
Ingericht tot het laatste detail
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• pitches next to the sea or in the shade of an oak 
forest, 80–120 m2

• holiday homes (24-34 m2)
• choice of restaurants and bars
• a new pool complex with kids’ pool and an outfit-

ted sunbathing area
• attractive tidal bathing area with infinity pool, on the 

coast
• various sports facilities and animation for chil-

dren and adults

• kampeerkampeerplekken van 80 - 120 m2, aan zee of in de 
schaduw van het dennenbos

• holiday homes (24-34 m2)
• keuze aan restaurants en bars
• een nieuw zwembadcomplex met kinderzwembad en een 

ingerichte zonnebadplaats
• aantrekkelijk getijden zwembad aan de kust
• verschillende sportactiviteiten en animatie voor kinderen 

en volwassenen
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For true nature lovers
Voor echte natuurvrienden

Op de Istrische kust omringd door wijngaarden en olijfgaarden 
heeft Aminess Maravea Camping Resort een plek onder de zon 
gevonden, een camping met vier schitterende sterren. Gelegen 
onder een eikenbos en naast een heldere zee, op slechts tien mi-
nuten fietsen of met het treintje van Novigrad en zeven kilometer 
van aquapark Istralandia, is Aminess Maravea Camping Resort 
de plek die de wensen van de hele familie kan vervullen. Denkt u 
in hoe u op het terras van het huisje kunt genieten van een glas 
wijn terwijl uw kinderen vrolijk rondrennen op de speelplaats of 
hoe u voor uw tent kijkt naar de zonsondergang begeleid door 
het tsjirpen van krekels... en laat het aan ons over dat wij die 
droom voor u verwezenlijken.

Aminess Maravea Camping Resort, a campsite with four 
brilliant stars, has its own place under the sun on the Istrian 
coast, surrounded by vine yards and olive groves. Between 
an oak forest and the crystal clear sea, an easy ten minute 
bicycle or tourist train ride from Novigrad, and just seven 
kilometres from Istralandia water park, Aminess Maravea 
Camping Resort is a holiday destination that will please the 
entire family. Imagine sitting on the terrace of your holiday 
home with a glass of wine in your hand while your children 
run happily towards the playground, or imagine yourself 
watching the sunset in front of your tent with the sound 
of cicadas in the background... and let us turn that dream 
into reality.
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HOLIDAY HOMES
Bella Vista
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Four words are enough to describe this part of the campsite 
– love at first sight. Placed on green pitches surrounded by 
Mediterranean ora, each of these holiday homes has a view 
of the deep blue sea. Although they are certainly spacious 
enough, you can open the sliding glass doors that run the 
length of the entire living room for a true lounge experience.

• 7 Holiday homes 
• 40m² in total area with a 10 x 3m covered
         terrace
• two bedrooms, living room with kitchen, and  

two bathrooms
• for 4+2 guests 
• two private 24m² swimming pools with lounge chairs

Voor dit deel van de camping zijn vijf woorden genoeg – liefde 
op het eerste gezicht. Gelegen op groene percelen en omgeven 
met Mediterrane planten, kijkt ieder huisje uit over het oneindige 
blauw van de zee. Alhoewel u geen ruimte tekort zult komen, kunt 
u de glazen wand langs de hele woonkamer openen voor een echt 
lounge gevoel.

• 7 vakantiehuisjes
• oppervlakte van het huisje 40 m2, met overdekt  

terras 10 x 3 m
• twee slaapkamers, woonkamer met keuken en  

twee badkamers
• voor 4+2 personen
• twee privé zwembaden met een oppervlakte  

van 24 m2 elk met ligbedden
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HOLIDAY HOMES
Premium & Prestige Village

aminess hotels & campsites

These spacious Holiday homes on large pitches are ideal for 
anyone dreaming of a luxurious holiday in lush surround-
ings. Dive into the nearby sea, read a good book on a lounge 
chair by the pool, or simply delight in the sun while the air 
conditioning keeps your home away from home at the ideal 
temperature...

• 37 comfortable Holiday homes 
• 32 m² in total area with a 5 x 2.4m covered
         terrace
• two bedrooms, living room with kitchen, and  

two bathrooms
• for 4+2 guests 
• 24m² swimming pools(Premium)
• two 14m² private swimming pools(Prestige)

Ruime huisjes gelegen op grote percelen zijn ideaal voor u die 
droomt van een luxe vakantie in een groene omgeving. Duik 
in de nabije zee, lees een goed boek op een ligbed aan het 
zwembad of geniet van de zon terwijl de airco uw tweede huis 
op een ideale temperatuur houdt… 

• 37 comfortabele vakantiehuisjes
• oppervlakte van het huisje 32 m², met overdekt  

terras 5 x 2,4 m
• twee slaapkamers, woonkamer met keuken en  

twee badkamers 
• voor 4+2 personen 
• zwembaden met een oppervlakte van 24m² (Premium)
• twee privé zwembaden met een oppervlakte  

van 14 m2 elk(Prestige)
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HOLIDAY HOMES
Sirena Classic
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Our Holiday homes Classic, located along the sea on the 
sunny side of the campsite, offer everything you need for a 
comfortable holiday. Nature will make sure your experience 
is memorable: the relaxing sound of the waves, the shade of 
the dense oak forest canopy, the chirping of the cicadas, and 
a warm breeze. The only thing missing is you...

• 27 Holiday homes 
• 24m² in total area with a 5 x 2.5m covered terrace 
• two bedrooms, living room with kitchen, and  

bathroom with shower
• for 4+1 guests 
• pets are welcome

Vlak aan zee, op de zonnige kant van de camping, liggen de hu-
isjes waarin alles gereed is voor een comfortabele vakantie. Voor 
een unieke beleving heeft de natuur gezorgd: het aangename 
geruis van golven, de schaduw van het eikenbos, het tsjirpen van 
krekels en een warm briesje. Het enige wat mist bent u…

• 27 vakantiehuisjes
• totale oppervlakte 24 m2, met overdekt terras 5x2,5m
• twee slaapkamer, woonkamer met keuken en badkamer 

met douche
• accommodatie voor 4+1 personen 
• huisdieren zijn welkom
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A different species of friendship

Clever, quick, cute little squirrels have long established a 
close relationship with our guests. At Aminess Sirena Camp-
site, they often bring smiles to the faces of passers-by on 
the seaside path with their adorable antics. You can see 
them every day, and if you have any squirrel treats on hand, 
like hazelnuts or walnuts, you’ll likely get to see them up 
close. These sweet little animals are quite trusting, and 
thanks to their years of contact with people, they are quite 
tame as well. If you bring your camera, you’ll quickly learn 
that they’re also unbelievably photogenic...

Een andere soort vriendschap 

Eekhoorns, vrolijke beestjes met sympathieke snelle bewegingen, 
hebben bij ons al lang geleden een vriendschappelijk band gemaakt 
met onze gasten. Daarom komt het voor dat op camping Aminess 
Sirena de kleine toevallige voorbijgangers uit de dennenbomen 
langs het wandelpad aan zee een glimlach toveren bij alle leden van 
de familie. U kunt ze bijna iedere dag tegenkomen en als u toevallig 
een eekhoorntraktatie bij de hand heeft, een hazelnoot of walnoot, 
is er een grote kans dat u hen van dichtbij kunt zien. Want deze 
lieve beestjes zijn erg vertrouwd met mensen door de vele jaren van 
contact met gasten en daardoor behoorlijk tam. Als u uw fotoap-
paraat meeneemt zult u zien dat zij ook behoorlijk fotogeniek zijn…

A CAMPSITE WITH SQUIRRLES
Camping met eekhoorns
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Aminess mAestrAl Hotel
novigrad, istria
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• located on the most beautiful beaches  
of Istria and Dalmatia

• comfortable accommodations
• excellent selection of food and drink
• light all-inclusive service
• organisation of excursions and transfers 
• various sports and entertainment activities  

for children and adults 
• free WiFi
• Pet-friendly

• gelegen aan de mooiste stranden van Istrië  
en Dalmatië

• comfortabele accommodatie
• rijk aanbod van eten en drinken
• all Inclusive Light aanbieding
• mogelijkheid voor het reserveren van excursies  

en transfers
• verschillende sport- en recreatieactiviteiten  

voor kinderen en volwassenen
• gratis WIFI
• huisdiervriendelijk
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Aminess grAnd Azur Hotel
peninsula pelješac, dalmatia

Aminess lume Hotel
island of korčula, dalmatia

Aminess lAgunA Hotel
novigrad, istria

aminess hotels & campsites

When you arrive at an Aminess hotel, you will forget your 
cares and dive into a unique holiday just a few steps away 
from the magical Adriatic Sea. Inspiring Mediterranean 
surroundings, friendly staff, modern accommodations, 
and a wealth of various activities all await you. We have 
taken care of everything. The only thing missing for an 
unforgettable experience is you.

Bij aankomst in de Aminess hotels vergeet u uw zorgen en 
geef u over aan een unieke vakantie op een voetstap van 
de magische Adriatische Zee. In een inspirerende Mediter-
rane omgeving wacht op u vriendelijk personeel, moderne 
accommodatie en een zee aan mogelijkheden voor de meest 
verschillende interesses. Wij hebben alles voorbereid, voor 
een onvergetelijke ervaring ontbreekt alleen u.

A journey to unforgettable moments
Reizen naar onvergetelijke momenten
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The height of summer fun
Centrum van schitterend zomers vermaak
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Some places simply radiate positive energy. At Aminess Ho-
tels, this place has a name – Punto Mare. Maybe it’s because 
you can relax here while taking in the view of the tidal infin-
ity pool that spills into the sea, or sunbathe on comfortable 
lounge chairs while your kids play in the children’s corner. Or 
because of the tasty treats you can enjoy along with a cock-
tail and relaxing music. Or maybe it’s because you can shut 
out the outside world and enter the digital world with the 
great WiFi internet signal. Whatever the reason, Punto Mare 
is the quickest way to carefree summer fun.

What does Punto Mare have to offer?

• cocktails
• snacks / pizza-cut / ice cream
• tidal swimming pool
• sunbathing area with lounge chairs and parasols
• children’s zone
• daily and nightly entertainment programmes
• DJ music / live evening music
• theme nights
• WiFi
• free parking

Er zijn plekken die simpelweg positieve energie uitstralen. Bij ons 
heeft die plek een naam – Punto Mare. Misschien is dat omdat u 
hier kunt uitrusten met uitzicht op het oneindige watergolfbad dat 
overgaat in de zee, of omdat u kunt zonnen op comfortabele ligsto-
elen terwijl uw kleintjes zich vermaken in de kinderhoek. Of vanwege 
de  jne hapjes die u kunt eten bij de cocktails en aangename klanken 
van de muziek. En misschien omdat u zich kunt uitsluiten van de 
buitenwereld en binnen kunt gaan in de digitale wereld die voorzien 
is van een kwalitatief internetsignaal. Wat de reden ook is, Punto 
Mare is de kortste weg tot onbezorgd zomers genot.

Wat biedt Punto Mare?

• cocktails
• snacks / pizza-cut / ijs
• getijdenzwembad
• zonnebadplaats met ligstoelen en parasols 
• kinderzone
• dag- en avondanimatieprogramma’s
• DJ muziek / live muziek in de avond
• thema-avonden
• WiFi
• gratis parking
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A sophisticated Mediterranean spa experience
Een geso sticeerde spa-beleving die ruikt naar de Mediterraan
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In het weelderige Wellness Centrum van het Aminess Maestral hotel 
is alles gericht op een combinatie van activiteiten en ontspanning. 
Hier kunt u uw zorgen vergeten in de warme sauna’s met uitzicht 
op Novigrad en uw romantische geest voeden in de whirlpool onder 
de sterren. Als u met z’n tweeën komt, kunt u genieten van intieme 
VIP Lalande SPA met verwarmde ligstoelen en privé sauna, een glas 
mousserende wijn en de geur van lavendel en citrusvruchten. Voor 
een goed lichaam van de sporter en de recreatieveling zorgt de goed 
ingerichte sportschool, terwijl de fanatieke zwemmer kan genieten 
van het binnenzwembad met zeewater.

Wat wacht op u in het wellness centrum van 
het Aminess Maestral hotel? 

• zwembad van 25 m met verwarmd zeewater 
• fitness op 280 m2 met 30 Technogym apparaten
• Lalande VIP SPA exclusieve hoek
• verschillende soorten sauna
• schoonheidsbehandelingen met Mediterrane kruiden
• een relax zone met fruit en thee
• massage met olijfolie en lavendelolie
• rituelen met lavendelbloemen, rijst en parels

The luxurious wellness centre at the Aminess Maestral Ho-
tel is devoted to both active fun and relaxing spa delights. 
Here, your cares will melt away in warm saunas with views of 
Novigrad, and you can feed your romantic spirit in hot tubs 
under the stars. If you are visiting as a couple, you’ll love the 
intimate Lalande VIP SPA with its heated lounge chairs and 
private sauna, a glass of champagne, and the scent of lavender 
and citrus fruits. For those of sporting spirit, there is a gym 
with top-quality equipment, and avid swimmers will love the 
indoor seawater swimming pool.  

What does the Aminess Maestral wellness 
centre has to offer? 

• a 25m heated sea-water swimming pool
• a 280m² gym with 30 Technogym machines
• Lalande VIP SPA exclusive corner
• several types of sauna
• beauty treatments with Mediterranean herbs
• relaxation zone with fruit and teas
• olive wood and lavender oil massage
• rituals with lavender owers, rice, and pearls
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Sometimes the best rest is doing activity
Soms is actie de beste ontspanning
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They say that balance is the secret to happiness. That’s 
why Aminess Hotels and Campsites let you mix relax-
ation with various activities to satisfy both your body 
and soul. Regardless of whether you’re the sporting type 
or not or whether you’re looking for activities for just 
a few people or for the whole family, our colourful se-
lection of sports and fun activities are there to satisfy 
everyone. You can go sailing for a few hours, go scuba 
diving near the campsite or spend the entire day explor-
ing the beauty of the surroundings on foot or by bicycle. 
Whatever you choose, get ready for a good time full of 
laughter and great memories. Three, two, one – action!

At Aminess you can:

• try windsurfing or football, tennis,  
beach volleyball, golf

• cycle along endless roads and mountain  
bike paths in the surrounding area

• go kayaking or try scuba diving
• try an exciting jet-ski ride or buggy safari

Men zegt dat evenwicht het geheim is van een gelukkig 
leven. Daarom is ontspanning in de Aminess verweven met 
verschillende activiteiten om zo lichaam en geest te voeden. 
Ongeacht of u een sportief type bent of niet, of de hele fam-
ilie wilt deelnemen of slechts een paar leden, in het grote 
sportaanbod zal iedereen iets voor zichzelf kunnen vinden. 
U kunt een paar uur besteden aan zeilen of duiken in de 
nabije zee of u kunt de hele dag de schoonheid van de om-
geving ontdekken op de  ets of te voet. Wat u ook uitkiest, 
bereid u voor op een leuke tijd, vol van gelag en mooie her-
inneringen. Een, twee, drie – actie!

In de Aminess kunt u:

• windsurfen, voetbal, tennis, strandvolleybal of 
golfen proberen

• etsen over de eindeloze  etspaden over straat of  
over bergpaden in de omgeving

• kajakken of proberen te duiken
• kiezen tussen een adrenaline tocht op de jetski of 

een safaritoer met een buggy
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We’re aware that each of you has a unique favou-
rite combination of activities for a perfect holiday. 
That’s why Aminess offers a wide range of sports, 
recreation and fun activities for the entire family. 
Adults can attend morning exercises at the pool 
with our skilled entertainers, play a game of ten-
nis, go kayaking, have a go at high-adrenaline water 
sports or explore the surroundings on foot or by bi-
cycle. For our young, younger, and youngest guests, 
we’ve made sure to provide all-day fun with our ho-
tel entertainers, who are so great that you’ll be hear-
ing about them the whole time until your next visit.

Get yourself moving with:

• table tennis, mini-golf, volleyball, sand  bad-
minton, street basketball, tennis and paintball 
tournaments

• cycling tours, kayaking, Nordic walking
• aquaerobics, aquazumba, zumba fitness, 

zumbakids, Pilates, yoga, gymnastics, stretching, 
aerobics

• Water sports
• Mini and Midi Miramì Club
• Teen Club
• Mini disco
• Evening dance programmes – musicals
• Evening events

Wij zijn ons er van bewust dat iedereen zijn ei-
gen combinatie van activiteiten voor de vakantie 
heeft. Daarom bieden wij in Aminess een breed 
assortiment aan sportieve, recreatieve en ver-
makelijke activiteiten voor de hele familie. De 
volwassenen kunnen meedoen aan de ochten-
doefeningen bij het zwembad onder leiding van 
onze kundige animators, een partij tennis spel-
en, proberen te kajakken, adrenaline sporten op 
het water doen of de omgeving ontdekken per 
fiets of te voet. Voor de jongen, jongeren en al-
ler jongsten hebben wij gedurende hele dag ge-
zelschap verzekerd van onze animators die hen 
gewoonlijk zo leuk vinden dat zij daar nog lang 
over napraten. Helemaal tot het volgende jaar.

Activeer u tijdens:

• tafeltennistoernooien, minigolf, volleybal, 
badminton op het zand, straatbasketbal of 
tennis

• etstoeren, kajakken, nordic walking
• aquaerobic, aquazumba, zumba fitness, 

zumbakids, pilates, yoga, gymnastiek, 
stretching, aerobic 

• watersporten
• Mini en Midi Mirami Club
• Teen Club
• Mini Disco
• live muziek in de avond en voorstellingen 
• georganiseerde avondprogramma’s

Never-ending fun
Vermaak op maat
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BIKE

Our guest cyclists have only one problem – which path 
to choose, as Novigrad is part of a spider’s web of bi-
cycle paths. On any of these paths you decide to go 
along, you will surely find something suitable for you. 
Recreationalists and lovers of urban life will satisfy their 
curious spirits by going along the town paths and parks 
and spending moments of relaxation in the museums, 
galleries and bars.

If you would rather know the purpose of your ride, there is  
an offer that provides numerous wine trails and agritour-
isms where, besides the beautiful scenery, you will also 
be able to enjoy the flavours of local dishes and wines. 
Contrasting this interesting cyclist adventure there are 
romantic small medieval towns that are simply not to be 
avoided, no matter which type of cycling path or trail 
you choose, and which look forward to welcoming you.

Aminess offers:

• informative brochures, cycle maps and itiner-
aries

• organised and guided cycling tours 
• bike and equipment rental
• bike repair and washing
• bike and equipment safety checks

Onze fietsende gasten hebben waar een probleem, wel-
ke route moeten ze kiezen, want Novigrad is een deel 
van een spinnenweb van fietsroutes. Voor welke route 
u ook kiest, u zult zeker iets voor uzelf vinden. Recre-
anten en liefhebbers van de stad kunnen hun nieuwsgi-
erigheid uitleven op de stedelijke fietsroutes en parken 
en de rustmomenten kunnen ze doorbrengen in musea, 
galerijen of cafés.

Als u er meer van houdt om het doel van uw rit te 
weten is er een aanbod die aangeboden wordt op de 
vele wijnroutes, agrotoerismes, waar u naast het moo-
ie landschap ook kunt genieten van het lokale eten 
en wijn. Op dit fietsavontuur wachten u romantische 
middeleeuwse stadjes die u moet bezoeken, ongeacht 
welke route en soort rit u heeft gekozen.

In Aminess wachten op u:

• informatieve brochures,  etskaarten en
         reisplannen
• georganiseerde en geleide etstochten
• etsverhuur en overige uitrusting 
• herstel en schoonmaak van fietsen 
• controleren van de veiligheid en uitrusting van 

etsen

Two wheels, endless paths
Twee wielen en honderden wegen
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OCTOBER 2020

Half-marathon 21km
Relay – half-marathon 10.5km + 10.5km
10km and 5km FUN RUN – 200m and 500m

Join the fourth edition of a race running through the 
picturesque streets of Novigrad and its promenade 
winding along the coast, olive groves, and vineyards. 
Enthusiasts can choose between the 5km and 10km 
races, or a fun 10.5km + 10.5km relay (all you need is the 
perfect partner to share the experience with). Skilled 
runners in the half-marathon category can expect a 
tense battle against competitors from a wide range 
of countries. We've also prepared a special course for 
our youngest runners – the FUN RUN 200m and 500m 
races.

Meet our race ambassadors:

Giovanni Cernogoraz – an athlete from Novigrad, 
Olympic men's trap gold medallist and winner of the 
2015 and 2016 world cup

Robert Radojković – multiple Croatian marathon 
champion, triathlete and winner of the Wings for Life 
races (Ljubljana and Zadar)

Halve marathon 21 km
Estafette – halve marathon 10,5 km + 10,5 km
10 km I 5km I FUN RUN – 200 m en 500 m

Doe mee aan de wedstrijd die al voor het vierde jaar 
plaatsvindt door de schilderachtige straatjes van Novig-
rad en over het bochtige wandelpad langs de zee, olijf-
gaarden en wijngaarden. De enthousiastelingen kunnen 
kiezen voor een wedstrijd van 5 en 10 km of voor een leuke 
estafette van 10,5 km + 10,5 km waarvoor u alleen maar 
een goede partner nodig heeft om de ervaring mee te del-
en. De ervaren lopers die kiezen voor een halve marathon 
wacht een spannende strijd met deelnemers uit verschil-
lende landen. Wij hebben ook een bijzonder deel ingericht 
voor onze allerjongste deelnemers – de wedstrijd FUN 
RUN van 200 en 500 meter.

Ontmoet de ambassadeurs van de 
wedstrijd:

Giovanni Cernogoraz – sportatleet uit Novigrad,
Olympisch kampioen in de trap discipline en winnaar 
van de wereldtitel in 2015 en 2016

Robert Radojković – meervoudig Kroatisch kampi-
oen marathon, triatlon en winnaar van de Wings for 
Life wedstrijd (Ljubljana en Zadar)
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In good company... at the table
In goed gezelschap... aan tafel
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Our numerous restaurants and bars have long been serv-
ing world-famous specialties – aromatic truffles and 
hand-made pastas, seafood delicacies, homemade chees-
es, freshly baked bread, and excellent local wines and 
extra virgin olive oils... enough to satisfy even the most 
refined palate.

AMINESS MARAVEA CAMPING RESORT:
• Loop restaurant with show cooking and an all-day se-

lection of delicious meals
• BBQ Point with steaks, aged meats and burgers
• One Second lounge bar with cocktails, tapas, fruit 

and sandwiches
• Capa beachside à la carte restaurant
• MarBar near the holiday homes

AMINESS SIRENA CAMPSITE:
• Oleandar beach bar with a spacious terrace
• Sirena Grill restaurant with fish and meat specialties 

and a selection of great wines
• Oliveto à la carte restaurant with poolside terrace at 

the Aminess Maestral Hotel
• Punto Mare fun & beach zone – summer fun centre 

(300m)

In onze vele restaurants en cafes zijn veel nu al wereldbekende 
specialiteiten – aromatische tru el en handgemaakt 
deegwaar, visspecialiteiten, lokale kazen en ver gebakken 
brood, uitstekende wijn en extra vergine olijfolie... Genoeg 
om de smaakpupillen te laten genieten.

AMINESS MARAVEA CAMPING RESORT:
• restaurant Loop met show cooking en een dageli-

jks aanbod van smakelijke gerechten
• BBQ point met een aanbod van steaks, gerijpt 

vlees en burgers
• Lounge Bar One Second met een aanbod van cock-

tails, tapas, fruit en sandwiches
• à la carte restaurant Capa aan het strand
• MarBar dichtbij de holiday homes

CAMPING AMINESS SIRENA:
• bar Oleandar aan het strand met een ruim terras
• restaurant grill Sirena met vis- en vleesspecialite-

iten
• à la carte restaurant Oliveto van hotel Aminess 

Maestral met een terras naast het zwembad
• Punto Mare fun & beach zone – centrum van 

zomerplezier (300 m)



www.aminess-campsites.com51



aminess hotels & campsites 52

www.vergal.hrVERGAL

New York

The world’s leading guide 
for Olive Oil

Origineel en helder – 
ons vloeibare goud

Door de naam te nemen die men ooit in Novigrad 
gebruikte voor een natuurlijke waterbron, is de olijfolie 
Vergal een symbool van leven, helderheid en gezondheid. 
Geproduceerd met liefde, van de beste vruchten gerijpt in 
onze olijfgaarden in de warme zomerzon, biedt deze extra 
vergine olijfolie onze gasten een authentieke beleving van 
de traditie van Novigrad en Istrië. Daarom gebruiken wij 
de olie in de bereiding van de culinaire heerlijkheden in al 
onze restaurants. En omdat u de olie kunt kopen in onze 
souvenirwinkels, hotels en campings, kunt u de unieke 
smaak thuis opnieuw beleven.

Original and pure – 
our liquid gold

Bearing the name once used in Novigrad for a 
natural spring, Vergal olive oil is a symbol of life, 
purity, and health. Made with care from the best 
olives ripened in the warm summer sun of our olive  
groves, this extra virgin olive oil offers guests an  
authentic taste of the tradition of Novigrad and 
Istria. That’s why we use it in preparing our culinary 
delicacies in all of our restaurants. And as you can 
buy it in our souvenir shop, hotels, and campsites, 
you can experience that same unique flavour again 
when you return home.

Extra virgin olive oil
Extra vergine olijfolie
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#AMINESS 
EXPERIENCE
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Every experience you have can be a lasting memory!
Ledere belevenis van u kan een blijvende herinnering worden!
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Share your AMINESS EXPERIENCE  
and win a DREAM HOLIDAY!

Deel uw AMINESS EXPERIENCE belevenis en win een 
GRATIS DROOMVAKANTIE!

Neem een moment om te herinneren, maak een favoriete 
foto die het beste uw #AminessExperience voorstelt. Deel de 
foto met commentaar en de hashtag #AminessExperience.

Om mee te doen zijn de volgende vier stappen van 
belang:

• De deelnemer moet een foto maken in de Aminess 
hotels of campings en die delen via zijn Facebook 
of Instagram profiel met de aanduiding #Amines-
sExperience

• De foto moet de hashtag #AminessExperience bevat-
ten en een korte titel

• De foto moet een originele opname zijn van de 
deelnemer en zijn exclusieve eigendom zijn

• De publicatie moet openbaar zijn

dE EErstE prijs in dE fotowEdstrijd:
Een vijfdaagse verblijf voor 2 personen in een object van 
Aminess Hotels & Campsites.

dE twEEdE prijs in dE fotowEdstrijd:
Een tweedaags verblijf voor 2 personen in een object van 
Aminess Hotels & Campsites.

dE troostprijs (3 dEElnEmErs):
Een promotiepakket van Aminess Hotels & Campsites

De spelregels voor deze prijsvraag kunt u nalezen op onze 
website: www.aminess.com

Catch a moment to remember – choose your favou-
rite photograph that best describes your #Amines-
sExperience. Share your photo with the comment 
and hashtag #AminessExperience.

To take part in the contest, the following four 
steps are necessary:

• Contestants must take a photo at any of Am-
iness’ hotels or campsites and share it on their 
Facebook or Instagram profiles, tagged with 
#AminessExperience

• Photos must contain the hashtag  
#AminessExperience and a brief title

• Photos must be the original work of the 
contestant, and they must be the exclusive 
property of the contestant

• Posts with photos must be public

First prize For the photo contest:
A five-day stay for 2 persons in the Aminess Hotels 
& Campsites accommodation facility of their choice, 
subject to availability and the rules set out below.

second prize For the photo contest:
A two-day stay for 2 persons in the Aminess Hotels 
& Campsites accommodation facility of their choice, 
subject to availability and the rules set out below.

consolation prize (3 contestants):
An Aminess Hotels & Campsites promotional package

Competition rules can be found on our website: www.
aminess.com
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Loyalty programme 
Become our loyalty programme member, save money and enjoy various 
benefits!

Loyalty programme
Wordt lid van onze trouwe leden club, krijg korting en geniet van verschillende 
voordeeltjes!

Het is tijd dat u geniet van prijzen en extra waarde die u 
verdient. Wordt lid van het Aminess loyaliteitsprogramma 
en wordt een bevoorrecht lid van onze familie.

Lidmaatschap aan het Aminess loyaliteitsprogramma 
voor hotels en campings verkort de weg naar bijzondere 
voordelen, cadeaus en gratis diensten, ongeacht of u 
naar Istrië of Dalmatië reist, naar een hotel of camping, 
vanwege privé of werk redenen.

• Een exclusieve aanbieding, enkel voor leden
• Korting op accommodatie
• Kortingen in a la carte restaurants
• Kortingen op Wellness behandelingen
• Vroeg inchecken en laat uitchecken
• Een welkomstdrankje

It’s time to enjoy the rewards and added value you 
deserve. Join us in the Aminess loyalty programme 
and become a privileged member of our family.

Membership in the Aminess Hotels & Campsites 
loyalty programme puts you on the fast track to 
special discounts, gifts and free services, regardless 
of whether you’re traveling to Istria or Dalmatia, a 
hotel or a campsite, for business or pleasure.

• Exclusive members-only offers
• Discounts on accommodation
• Discounts at à la carte restaurants
• Discounts on wellness treatments
• Earlier check-in and late checkout
• Welcome drink



Maravea Classic 
Istrian Premium Village 
Miramì Family Village

Holiday homes Classic

FRIENDLY TO
PETS
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De Aminess hotels en campings zijn gericht op families, 
en een niet te vergeten lid van sommige families zijn 
ook huisdieren. Daarom zijn in de Aminess hotels en in de 
Classis Holiday Homes op bepaalde gedeeltes van de  
Aminess campings kleinere honden en katten zeer welkom!

Aminess Hotels and Campsites are family oriented, and 
pets are essential members of some families. That’s why 
small dogs and cats are quite welcome at Aminess hotels 
and Holiday homes Classic and some Villages of Aminess 
campsites.
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ISTRALANDIA
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Het leukste water in Istrië
 
Met haar 80.000 m2 pure pret is Istralandia zowel 
spannend als gewoon heel leuk voor groot en klein.

• op slechts 5 km afstand van Novigrad
• Door bezoekers via TripAdvisor gewaardeerd als op 
één na beste waterpark van Europa
• de hele dag dikke pret voor jong
  en oud
• 6.000 m2 wateroppervlak, met een overvloed aan 
attracties
• meer dan 2 km aan verschillende glijbanen
• De hoogste glijbaan van Kroatië, “Free fall” hoogte 
27 m 
• Het grootste golfbad aan de Middellandse zee met 
een oppervlakte van 2.500 m2
• “Relax pool” met hydromassage, oppervlakte 900 m2
• „Family Pool“ speciaal voor de hele
  familie
• Kinderbad met opblaaskasteel en kinderglijbanen, 
oppervlakte 1.000 m2
• Interactieve “Spray Kids Arena” en “Kids Jumping 
Pool” voor de jongsten
• Leuke glijbaan “Crazy Hills” met 6 banen

ISTRALANDIA
The most entertaining water in Istria
With its 80.000 m2, Istralandia offers an unforgettable 
experience and emotions for both children and adults.

• 5 km from Novigrad
•Europe’s 2nd best aquapark according to user ratings 
on TripAdvisor
• all- day fun and entertainment for children and 
adults
• 6.000 m2 of water surface with numerous attrac-
tions
• more than 2 km of different slides
• The highest water slide in Croatia, “Free Fall” with 
height of 27 m
• 2.500 m2 wave pool (the largest in the Mediterra-
nean)
• “Relax pool” with hydro massage on 900 m2
• Specially designed “Family Pool” for spending quali-
ty time together
• Children`s pool with the water castle and children 
slides, on 1.000 m2
• The interactive “Spray Kids Arena” and the “Kids 
Jumping Pool” for the youngest
• The attractive slide “Crazy Hills” with 6 tracks



TOURIST AGENCY

Mirna 2, 52466 Novigrad, Istria
tel: +385 52 555 555 

e-mail: info@goadria.com
www.goadria.com

ISTRALANDIA
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ISTRALANDIA
Go Adria offers the best accommodations on the Adri-
atic with guaranteed low online prices, secure reserva-
tion and payment, without additional reservation fees. 
Our staff will help you plan your free time and if you 
want to discover the true spirit of Istria – you’re in the 
right place.

• selection of accommodations, transfer and 
         transport
• organisation of trips, food, olive oil and  

wine tastings
• Novigrad card – numerous discounts on selected 

brands in Novigrad
• representatives at every hotel and campsite
• main of ce directly in front of Aminess Maestral 

Hotel

GoAdria biedt de beste accommodatie aan de Adri-
atische Zee met beste online prijs garantie , veilige 
reservering en betaling, zonder extra kosten voor 
de reservering. Onze medewerkers zullen u advis-
eren over het plannen van uw vrije tijd, als u de 
echte sfeer van Istrië wilt ontdekken dan bent u 
aan het juiste adres . 

• aanbod van accommodatie , transfer en 
vervoer

• organisatie van excursies , proeverijen, wijn-
proeven en fietstoeren

• Novigrad Card – vele voordelen bij geselect-
eerde producenten in Novigrad

• vertegenwoordigers in ieder hotel en op 
iedere camping

• hoofdkantoor voor het Aminess Maestral 
Hotel

A travel agency for the modern traveller
Een reisbureau voor de eigentijdse reiziger

Discover more with GoAdria!

Ontdek meer met GoAdria!

• FISH PICNIC NOVIGRAD

• WINE TRAIL

• VENEZIA

• BRIJUNI

• FISH PICNIC OREBIĆ
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Choose one of our special offers.
Save money and enjoy your tailor-made holiday.

Register for our newsletter. Find news about the destination and 
our special offers.

Find us on your favourite social network!

Kies een van onze bijzondere aanbiedingen. Spaar geld en geniet van 
uw vakantie op maat.

Meldt u aan voor onze newsletter. Ontvang nieuws over de 
bestemming en over onze bijzondere aanbiedingen.

Vind ons op uw favoriete sociale media!

One click to ideal holiday!
Met een klik naar de ideale vakantie!


