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New heights of friendship

Een nieuw niveau van vriendschap

We have brought the concept of friendship
to a new level and called it – Aminess. Our
name combines the French word ami, which
means friend, with the distinctive English
suffix -ness. Aminess is the embodiment of
all of the positive 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.

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 personificatie 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 volledig gericht zijn
op het verwezenlijken van inspirerende belevingen
waarvoor de gasten altijd zullen terugkomen. Want
uit de vriendschappelijke verhouding met de gasten
ontstaan relaties die blijven bestaan.

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 anyone 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 hotels en campings een echt
juweel in het Kroatische toeristenaanbod.
Geïnspireerd door de ervaringen van onze gasten
gedurende veertig jaar ervaring hebben wij een
aanbod gemaakt 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 gastronomisch 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.

croatia

kroatië

For those seeking pristine beauty

Voor iedereen die op zoek is naar echte
schoonheid

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.

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

Kroatië is een echt toeristenjuweel.
En gelukkig heel dichtbij.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2h flight from London
2h drive from Ljubljana
3h drive from Vienna
6h drive from Munich
2h by boat from Venice

Zürich
750 km

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

Budapest
600 km
Innsbruck
410 km

Graz
350 km

AUSTRIA

HUNGARY

Klagenfurt
230 km

Ljubljana
150 km

SLOVENIA

Trieste
55 km
Venezia
220 km

CROATIA

Rijeka
Poreč
Rovinj
Pula
50 km

ADRIATIC SEA
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ITALY

Novigrad

Zagreb
250 km

Šibenik

BOSNIA AND
HERZEGOVINA
Sarajevo
640 km
Split

Island of Korčula

Average air temperatures
Gemiddelde luchttemperatuur

Orebić

Average sea temperatures
Gemiddelde zeetemperatuur

istria

istrië

A peninsula of delightful contrasts

Een schiereiland met magische contrasten
Istrië is een regio dat de speelse kust verbindt
met het mystieke rurale binnenland. Hier zijn
fietspaden 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.

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

Wat mag u niet missen in Istrië?

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

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...

•
•
•
•
•
•
•
•

een bootexcursie in de schemering Sunset
Panorama
Het Nationale Park Brijuni
de panoramische plaatsjes op heuvels
Grožnjan, Oprtalj en Motovun
het Romeinse amfitheater 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…

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 flows along at a leisurely pace, and
your hosts will await you with open arms.
Novigrad also has a charming fishing 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.

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 gastronomische
festivals, met de historische muren die alles
vertellen over haar interessante verleden en met
de schitterende zonsondergangen die u kunt zien
in de eerste rij aan zee.

Do not miss in Novigrad

Wat mag u niet missen 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

•
•
•
•
•

het Lapidarium museum, het Rigo paleis en
de St. Pelagius kerk
het Gnam-Gnam Fest, Zeetong- en Jacobsschelpendagen, en de Istrische keuken
wijnroutes en olijvenroutes
onvergetelijk plezier in het aquapark Istralandia
zomervermaak centrum Punto Mare
bootexcursie in de schemering Sunset
Panorama

FRIENDLY TO
ACTIVITIES.

•
•
•
•
•

10 min walk to the centre of novigrad
family rooms
istralandia water park 4km away (among
the 5 best in europe)
punto mare fun & beach zone – summer fun
centre
wellness centre and swimming pool, gym
with 30 technogym machines

•
•
•
•
•

10 min lopen van het centrum van novigrad
familiekamers
aquapark istralandia op 4 km afstand (tussen
de beste 5 van europa)
punto mare fun & beach zone – een centrum
van zomervermaak
wellness centrum met zwembad, sportschool
met 30 technogym toestellen

www.aminess.com
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Made with activities in mind

Gemaakt voor activiteiten

Surrounded by green lawns, the blue sea, and
the charms of Novigrad, dive into the Adriatic
and discover a new world of pleasures at
Aminess Maestral Hotel. Recreational
activities and relaxing wellness treatments
will calm your body, the outstanding hotel
restaurant will please your palate, and the
beautiful surroundings will soothe your eyes.
Visit nearby Punto Mare centre and enjoy
delicious snacks as you watch ships glide
over the horizon. Or would you rather relax
on a lounge chair right beside the water?

Hotel Aminess Maestral wordt omgeven door
groene velden, de blauwe zee en het charmante
Novigrad. Behalve in de blauwe Adriatische
Zee biedt dit hotel u ook de mogelijkheid om
in een nieuwe wereld van ervaringen te duiken.
Aangename recreatie verweeft zich met
ontspanning in de wellness, geniet van het uitstekende restaurant in het hotel en rust de ogen
met ontspannen uitzichten op de landschappen.
Bezoek het nabijgelegen animeercentrum Punto
Mare en kijk naar de horizon waar boten langs
varen onder het genot van een hapje. Of wilt u
liever aan zee liggen op de ligstoelen?

Don’t worry - you can’t go wrong at Aminess
Maestral. Life here is always irresistibly
beautiful.

Ontspan u, u kunt geen fout maken in Aminess
Maestral. Hier is het leven altijd en voor alles erg
mooi.

What does Aminess Maestral Hotel
have to offer?

Wat wacht op u in Hotel Aminess Maestral?

•
•
•

•
•
•

•
•

outdoor pool for children and adults
tennis courts and football fields nearby
bike hotel services: bicycle storage space,
bike service, bike wash, bike rental and
bike corner
2 congress halls and 4 meeting rooms
organised excursions through nearby
GoAdria travel agency

friendly to
activities.

•
•

buitenzwembad voor kinderen en volwassenen
tennis- en voetbalterreinen in de nabijheid
bike-hotel diensten: fietsenruimte,
service, wasstraat, fietsverhuur en bike
corner
2 congreszalen en 4 vergaderzalen
georganiseerde excursies in het nabijgelegen
reisbureau GoAdria

punto mare
The height of summer fun

Centrum van schitterend zomers vermaak

Some places simply radiate positive energy. At
Aminess Hotels, this place has a name – Punto
Mare. Maybe it’s because you can relax here
while taking in the view of the tidal infinity
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 cocktail 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.

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
ligstoelen terwijl uw kleintjes zich vermaken in de
kinderhoek. Of vanwege de fijne 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.

What does Punto Mare have to offer?

Wat biedt Punto Mare?

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

cocktails
snacks / pizza by the slice / 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

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

wellness
center

wellness
centrum

A sophisticated Mediterranean spa experience

Een gesofisticeerde spa-beleving die ruikt naar de
Mediterraan

The luxurious wellness centre at the Aminess
Maestral Hotel 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 sea-water swimming
pool.

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.

Choose your own combination of relaxation
and recreation. Let Aminess Maestral wellness
centre take care of the rest...

Bepaal uw combinatie van ontspanning en recreatie. Voor al het andere zorgt de wellness van het
Aminess Maestral hotel.

What does the Aminess Maestral wellness
centre has to offer?

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

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

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 flowers, rice, and pearls

•
•
•
•
•

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
massage met olijfolie en lavendelolie
rituelen met lavendelbloemen, rijst en parels

Friendly to
charm.

•
•
•
•

10 min walk to the centre of novigrad
istralandia water park 4km away (among
the 5 best in Europe)
punto mare fun & beach zone – summer fun
and events centre
nice beach directly beneath the hotel

•
•
•
•

10 min lopen van het centrum van novigrad
aquapark istralandia op 4 km afstand
(tussen de beste 5 van europa)
punto mare fun & beach zone – een
centrum van zomervermaak
mooi ingerichte stranden bij het hotel

www.aminess.com
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The charm of a family holiday

De charme van een familievakantie

Just a few steps from the beach, the charming
Aminess Laguna Hotel will fill every day of
your holiday with fun activities for the whole
family. Movers and shakers will be thrilled
by the selection of recreational activities or
organised cycling tours through the magical Istrian landscape. If you’re looking for a
slower tempo, take a romantic walk along the
coastal path to the very centre of Novigrad.

Het charmante Hotel Aminess Laguna, op een
paar stappen van het strand, zal met plezier
iedere dag van uw vakantie vullen met leuke
activiteiten voor groten en kleinen. Als u een
onrustige geest heeft zult u versteld staan van
het aanbod aan recreatieve programma’s of
georganiseerde fietstoeren door het magische
Istrische landschap. Heeft u liever een rustiger
tempo maak dan gebruik van het romantische
wandelpad dat u langs zee naar het centrum van
de gebeurtenissen in Novigrad brengt. Reserveer
de avond voor een gastronomische verrassing in
het restaurant van het hotel en neem de familie
in ieder geval een keer mee op excursie via het
reisbureau GoAdria dat u nog meer bevriend zal
maken met Istrië.

Enjoy evening gourmet surprises at the hotel
restaurant, and take your family on a GoAdria
agency excursion to discover the secrets of
Istria.

FRIENDLY TO
nature.

•
•
•
•

spacious pitches from 80 – 110m²
guest service (concierge service) at the
holiday homes zone
2 swimming pools measuring 100 m² at the
holiday homes zone
various sports facilities and animation for
children and adults

•
•
•
•

ruime percelen van 80 tot 110 m²
guest service (concierge dienst) in holiday
homes zone
2 zwembaden van 100 m² in holiday homes
zone
verschillende sportactiviteiten en animatie
voor kinderen en volwassenen

www.aminess-campsites.com
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For true nature lovers

Voor echte natuurvrienden

Aminess Park Mareda, a campsite with four
brilliant stars, has its own place under the sun
on the Istrian coast, surrounded by vineyards
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 five kilometres from Istralandia
water park, Aminess Park Mareda 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.

Op de Istrische kust omringd door wijngaarden
en olijfgaarden heeft Aminess Park Mareda een
plek onder de zon gevonden, een camping met
vier schitterende sterren. Gelegen onder een
eikenbos en naast een heldere zee, op slechts tien
minuten fietsen of met het treintje van Novigrad en vijf kilometer van aquapark Istralandia, is
Aminess Park Mareda 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.

•
•
•

•

•
•

100 new premium pitches up to 120m2 in size
renovated beach with sunbathing area
42 additional holiday homes at miramì
village
water attractions at miramì village
new programme added to edutainment
concept

•
•
•
•

100 nieuwe premium percelen met een
oppervlakte tot 120m2
ingerichte stranden met zonnebad plaatsen
een uitgebreid miramì dorpje met 42
toegevoegde holiday homes
waterattracties in het miramì dorpje
een uitgebreid edutainment concept met
een nieuw programma

A true camping experience

Het authentieke campinggevoel

In order to satisfy all of its guests, Aminess Park
Mareda is organised into several zones and
divided into 832 pitches from 80 to 110m2 in
size. Whether you choose a parcel amidst the
oak forest, right on the water, or under the open
sky, there is a beautiful place far from everyday
life here for everyone to find. Well-equipped
pitches with electricity and water, drainage,
satellite television, and free WiFi signal will make
sure your holiday in nature is carefree. And for
those who prefer more spontaneous camping

Om de wensen van alle bezoekers te vervullen is
Aminess Park Mareda onderverdeeld in een aantal
zones en verdeeld in 832 ingerichte percelen van
80 tot 110 vierkante meter. Op locaties in het
eikenbos, vlak aan zee of onder de heldere hemel
zal iedereen zijn lieflijke plek ver van het dagelijkse
leven vinden. Rijkelijk ingerichte percelen, met
stroomaansluiting en wateraansluiting, riolering,
satelliet tv en gratis WiFi, is het een uitstekende
basis voor een zorgeloze vakantie in de natuur.
Voor diegenen die kamperen in een tent of camper

in a tent or caravan, Aminess Park Mareda offers
attractive unparcelled locations in natural shade
or just steps from the beach.

prefereren biedt Aminess Park Mareda aantrekkelijke
niet-geparceleerde posities op een stap verwijderd
van het strand of in de natuurlijke schaduw.

•

•

•
•
•

pitches by the sea and beach, or in
the shade of oak forests
modern sanitary facilities
various sports and entertainment
activities for children and adults
tidal swimming pool

•
•
•

percelen aan zee en strand of in de
schaduw van een eikenbos
modern ingerichte sanitaire voorzieningen
verschillende sport- en recreatieactiviteiten voor kinderen en volwassenen
getijde zwembad

holiday homes

classic

classic

These are fully-furnished holiday homes near
the shore in a special part of the campsite,
offering guests a comfortable stay in touch
with nature. With organised activities for
children and adults, beaches for pets, and
parking spaces on the pitches, these holiday
homes are all you need for a relaxing holiday.

Niet ver van de kust, in een speciaal deel van
de camping, bevinden zich volledig ingerichte
huisjes voor een aangenaam verblijf in contact
met de natuur. Met georganiseerde animatie
voor volwassenen en kinderen, een strand voor
huisdieren en parkeerplaatsen op de percelen
zijn deze huisjes alles wat u nodig heeft voor
een ontspannen vakantie.

•
•

•
•

•
•
•

13 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

•
•
•

13 vakantiehuisjes
totale oppervlakte 24 m2, met overdekt
terras 5 x 2,5 m
twee slaapkamers, woonkamer met
keuken en badkamer met douche
accommodatie voor 4+1 personen
huisdieren zijn welkom

www.aminess-campsites.com

friendly to
nature.

mediterranean
Premium Village

mediterranean
Premium Village

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.

Uit dit deel van da camping verspreidt zich de
geur van lavendel, rozemarijn en vijgen, en geeft
uitzicht over de eindeloze wijngaarden. 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 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
new in 2017:
Prestige and Family Holiday homes

•
•
•
•

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
nieuw in 2017:
Prestige und Family Holiday homes

holiday homes

istrian premium
Village

istrian premium
Village

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.

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 organisch geteelde groenten kunt
plukken, biedt dit dorpje u nog meer – een
premium vakantiebelevenis in de openlucht.

•
•

•
•

•
•
•

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

•
•
•

35 huisje met stenen gevel
totale oppervlakte 32 m2 met overdekt
terras 8 x 2,5 m
twee slaapkamers, woonkamer met keuken
en twee badkamers
voor 4+2 personen
huisdieren zijn welkom

www.aminess-campsites.com

friendly to
nature.

relax premium
village

relax premium
village

This unique oasis of relaxation is ideally
located in a quiet part of the campsite
naturally shaded by oak forest. Outside your
holiday home, you can relax in a hammock
while birdsong and the laughter of children
from the playground lulls you to sleep.

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 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

•
•
•

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

holiday homes

miramì family
village

miramì family
village

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
playgrounds, all-day fun and entertainment. The
educational displays 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.

Dit unieke concept-dorp is volledig aangepast aan
kinderen en biedt alles wat zij van een vakantie
kunnen wensen – zee, zwembad, 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 herinneringen
ook nieuwe kennis hebben.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

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

•
•
•

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
100 m van de zee
huisdieren zijn welkom

Brilliant entertainment in the company of a
playful octopus

Veelzijdige animatie onder leiding van een
vrolijke inktvis

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

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

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 souvenirs 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.

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 beschilderen 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 –
filmavond onder de heldere hemel.

friendly to
details.

•
•
•
•

spacious pitches from 80 – 120m²
guest service (concierge service) at the
holiday homes zone
10 min walk to the centre of novigrad
various sports facilities and animation for
children and adults

•
•
•
•

ruime percelen van 80 tot 110 m²
guest service (concierge dienst) in holiday
homes zone
10 min te voet naar het centrum van novigrad
verschillende sportactiviteiten en animatie
voor kinderen en volwassenen

www.aminess-campsites.com

11ha
529
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Attention to detail

Ingericht tot het laatste detail

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
four 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 finds its right place – in your lovely
memories.

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 vier
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.

•

•

22 new pitches :
10 bella vista pitches
6 superior mare pitches
4 superior pitches

22 nieuwe percelen:
10 bella vista percelen
6 superior mare percelen
4 superior percelen

Camping on a higher level

Kamperen op een hoog niveau

For guests looking for more privacy while
camping in a tent or caravan, Aminess Sirena
offers 529 hedged pitches from 80 to 120m2.
You can pick a spot under the sun or with a
sea view, right on the beach or on an elevated
terrace surrounded by Istrian dry stone wall.
Electricity, water, drainage and even satellite
television connections ensure your holiday in
nature is comfortable, while more adventurous
visitors can choose from open surfaces along
the beach or in the shade. Regardless of the
location, all guests will have internet access, as
the entire campsite has WiFi coverage.

Voor gasten die meer privacy willen terwijl zij
kamperen in een tent of camper, biedt Aminess
Sirena 529 door hegjes omringde percelen van 80
tot 120 vierkante meter. U kunt kiezen of u wilt
verblijven onder de gouden zon of met uitzicht
op zee, vlak aan het strand of op hoger gelegen
terrassen omgeven door Istrische stenen muren.
Aansluitingen voor, stroom, water, riolering en
zelfs satelliet tv garanderen een comfortabele
vakantie in de natuur, terwijl er voor gasten met
een vrije geest zones zijn aan het strand of in de
schaduw. Onafhankelijk van de positie, alle gasten
hebben internetverbinding want de hele camping
is voorzien van een draadloos netwerk.

•

•

•
•
•

pitches by the sea and beach, or in
the shade of oak forests
400m from the aminess maestral
hotel wellness centre
300m from punto mare fun & beach
zone
various sports and entertainment
activities for children and adults

•
•
•

percelen aan zee en strand of in de
schaduw van een eikenbos
400 m verwijderd van het wellness
centrum van het aminess maestral
hotel
300 m verwijderd van fun & beach
zone punto mare
verschillende sport- en recreatieactiviteiten voor kinderen en volwassenen

holiday homes

classic

classic

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...

Vlak aan zee, op de zonnige kant van de camping,
liggen de huisjes 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 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

•
•
•

27 vakantiehuisjes
totale oppervlakte 24 m2, met overdekt
terras 5 x 2,5 m
twee slaapkamer, woonkamer met keuken
en badkamer met douche
accommodatie voor 4+1 personen
huisdieren zijn welkom

www.aminess-campsites.com

friendly to
details.

Premium

Premium

These spacious Holiday homes on large pitches
are ideal for anyone dreaming of a luxurious
holiday in lush surroundings. 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...

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…

•
•

•
•

•
•
•

31 comfortable Holiday homes
32m2 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

•
•
•

31 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

holiday homes

prestige

prestige

This prestigious village consists of just six
secluded holiday homes featuring designer
furnishings. Their intimate luxury is complemented
by carefully selected Mediterranean landscaping
and two private pools with lounge chairs. The
perfect choice for those who love the high life
and cherish their privacy.

Dit prestigieuze dorpje bestaat uit slechte 6
designer huisjes op een afgelegen plek. De beleving
van een intieme omgeving wordt vervolmaakt door
goed onderhouden Mediterrane omgeving en twee
privé zwembaden met ligbedden. De ware keuze
voor een ieder die houdt van een rustig leven. En
persoonlijke privacy.

•
•

•
•

•
•
•

6 Holiday homes
32m2 in total area with a 5 x 2.4m
covered terrace
two bedrooms, living room with kitchen,
and two bathrooms
for 4+2 guests
two 14m2 private swimming pools

•
•
•

6 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
twee privé zwembaden met een oppervlakte
van 14 m2 elk

www.aminess-campsites.com

friendly to
details.

bella vista

bella vista

Four words are enough to describe this part
of the campsite – love at first sight. Placed on
green pitches surrounded by Mediterranean
flora, 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.

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 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

•
•
•

7 huisjes
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

dalmatia

dalmatië

Nature’s masterpiece

Wanneer de natuur een kunstwerk maakt

In the place where huge mountains reflect
in the crystal clear sea, you will find some
of the most beautiful islands in the Mediterranean. The lively colours of untouched
landscapes, a coastline carved out of white
stone, unique cultural heritage, and the
scents of fresh fish and citrus fruits will
inspire every moment of your holiday.

Op plaatsen waar gigantische bergen gespiegeld
worden in de heldere zee, bevinden zich een
van de mooiste eilanden van de Mediterraan.
De levendige kleuren van het ongerepte
landschap, de kust gevormd uit wit steen, de
unieke culturele erfenis en de geur van vis
en citrusvruchten zal ieder moment van uw
vakantie inspireren.

What not to miss in southern Dalmatia?

Wat mag u niet missen in het zuiden van Dalmatië?

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

a panoramic boat excursion to Dubrovnik
and Ston
an excursion to Mljet National Park
a fish picnic on Lastovo
a Neretva river delta photo safari
surfing, kite surfing, and windsurfing in Viganj
scuba diving off the coast of Korčula
an excursion to Međugorje and Mostar
traditional local specialties
a wine tour of Korčula and Pelješac
the most beautiful beaches in the Adriatic

•
•
•
•
•
•
•
•
•

een excursie naar Dubrovnik en Ston met
de boot
een excursie naar het Nationale Park Mljet
een vis-picknick op Lastovo
een fotosafari in de Neretva delta
surfen, kitesurfen en windsurfen in Viganj
duiken in het aquatorium van Korčula
een excursie naar Međugorje en Mostar
traditionele lokale specialiteiten
een wijntour over Korčula en Pelješac
de mooiste stranden aan de Adriatische Zee

pelješac
peninsula

het schiereiland
pelješac

Half island, half paradise

Voor de helft eiland, voor de helft hemel

A list of everything the peninsula of Pelješac
has to offer is as long as the peninsula itself. You
can start with the mediaeval city of Ston, which
connects Pelješac to the mainland, and follow
its old walls all the way to Mali Ston, which is
famous for its salt and oysters. On the southern
side of the peninsula, near Orebić, you should
visit the small village of Dingač and try the
excellent wine that bears its name. More active
travellers will find perfect conditions for various
kinds of surfing in the Pelješac canal, and the many
windsurfing schools are available for younger
visitors who will surely fall in love with the south
wind and the heavenly peninsula of Pelješac.

De lijst van alles wat het smalle schiereiland Pelješac
biedt is bijna net zolang als het schiereiland zelf. U
kunt beginnen met de middeleeuwse stad Ston,
die Pelješac verbindt met het vasteland, en de muur
volgen die loopt tot Mali Ston, bekend om het zout
en oesters. Aan de zuidkust van het schiereiland,
in de buurt van Orebić, moet u het kleine dorp
Dingač bezoeken en de gelijknamige wijn proberen.
De meer actievere bezoekers vinden geweldige
omstandigheden in het Pelješac kanaal voor
verschillende soorten surfen en op de surfscholen
kunnen ook de jongsten het proberen. Die nog
verliefd moeten worden op de zuidelijke wind. En
op het goddelijke schiereiland Pelješac.

What not to miss in Pelješac?

Wat mag u niet missen op Pelješac?

•

•

•
•
•
•

a wine tour of the peninsula and a fish
picnic with seafood specialties
a visit to the Franciscan monastery at
150m above sea level
a hike to the top of St. Ilija hill
surfing, kitesurfing, and windsurfing in
Viganj
a visit to Orebić, city of sea captains

•
•
•
•

de wijntoer van Pelješac en vispicknick
met zee specialiteiten
een bezoek aan het Franciscanerklooster
op 150 m hoogte
een beklimming van de heuvel St. Ilija
surfen, kitesurfen en windsurfen in Viganj
een bezoek aan Orebić, een stad van
zeevaarders

orebić

orebić

A city of mariners, captains... and happy
travellers

Een stad van matrozen, kapiteins… en tevreden
reizigers

Orebić is at the very tip of the Pelješac
peninsula, located right on the water, and
offers a majestic view of the Adriatic islands.
This little town was made famous by its sea
captains and mariners, whose heritage you can
see today in the fabulous gardens of the captains’ houses and in the local museum. Today,
Orebić is a favourite European destination for
those looking for a break from big city life.
You can spend your carefree holiday moments
swimming, walking, hiking, or sailing, and then
enjoy a meal of fresh local fish or lamb and
delicious local Plavac Mali wine in one of the
konobas.

Orebić kunt u vinden op het uiterste puntje van
het schiereiland Pelješac, naast de heldere zee met
uitzicht over de schitterende Adriatische eilanden.
Dit stadje is bekend geworden door kapiteins en
zeevaarders, wiens erfgoed u nog vandaag kunt
vinden in de weelderige tuinen van de kapiteinshuizen
en in het lokale museum. Vandaag is Orebić een
geliefde bestemming voor Europeanen die vluchten
voor de drukte van grote steden. Ontspannen
momenten om uit te rusten kunt u doorbrengen
door te zwemmen, wandelen, bergwandelen of
zeilen, en daarna kunt u zich voorzien van lokaal
lamsvlees of vis in een van de herbergen onder het
genot van de lokale rode wijn Plavac Mali.

What not to miss in Orebić?

Wat wacht op u in Orebić?

•

•
•

•
•
•
•

surfing, kitesurfing, and windsurfing in
Viganj
beautiful sandy, rocky and pebble stone
beaches
captains’ houses and the maritime museum
in Orebić
a visit to the Franciscan monastery, museum
and church at 150m above sea level
a hike to the top of St. Ilija hill

•
•
•

surfen, kitesurfen en windsurfen in Viganj
schitterende zand- en rotsstranden en
met steen bedekte stranden
kapiteinshuizen en een zeevaartmuseum
in het stadje Orebić
een franciscanenklooster, museum en
kerk op 150 m hoogte
een beklimming van de heuvel St. Ilija

friendly to
leisure.

All inclusive light

•
•
•
•

all-inclusive light service (breakfast, lunch,
and dinner, each with a drink)
outdoor pool for children and adults
bike rental, quad rental, scooter rental,
kayak rental, table tennis, volleyball,
basketball, futsal
mini club, playground, and entertainers

•
•
•
•

all inclusive light service (ontbijt, lunch en
diner met drank bij de maaltijden)
buitenzwembad voor kinderen en
volwassenen
verhuur van fietsen, quads, scooters, kajaks,
tafeltennis, volleybal, basketbal, voetbal
mini club, kinderspeelplaats en animators

www.aminess.com
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Relax beside the endless blue of the Adriatic

Ontspannen bij het oneindige Adriatische blauw

Aminess Grand Azur Hotel is located on a
pebble beach on the sunny side of Orebić.
Turned towards the sea and the pleasant
winds of Pelješac, this hotel will satisfy all of
your needs for a long-awaited family holiday.
Your kids can have fun in the sea and enjoy the
company of our hotel entertainers while you
are taking a much-deserved rest on a lounge
chair under a parasol. If you are a passionate
windsurfer, Aminess Grand Azur Hotel is close
to the windsurfing paradise of Viganj, and
cyclists, kayakers, scuba divers, and swimmers
will also be inspired by the wealth of activities
in the area. Our friendly staff will give you a
warm, southern Dalmatian welcome, and the
delicious local Dingač and Postup wines and
gourmet food in the hotel.

Op het kiezelstrand aan de zonnige kant van
Orebić ligt het Aminess Grand Azur hotel.
Gericht op de zee en de goede winden van
Pelješac zult u hier al uw wensen waarmaken
voor een langverwachte familievakantie. De
kinderen zullen genieten van het plezier aan zee
en van het gezelschap van animators, en u zult
genieten van een parasol, ligstoel en verdiende
rust. Als u een passie voor wind heeft dan
ligt het Aminess Grand Azur hotel vlakbij het
surfersparadijs Viganj, en het zal ook de fietsers,
kajakkers, duikers en zwemmers inspireren. Voor
een warme beleving van Zuid-Dalmatië zorgt
ons vriendelijke personeel, en bij het geurige
eten van onze restaurants zult u genieten van
een glas lokale Dingač of Postup wijn.

source HTZ

island of
korčula

het eiland
korčula

An enchanting stone beauty

Een verleidelijke stenen schoonheid

Carved in stone and covered in thick pine forest,
Korčula is a top world travel destination. Curious
travellers come to hear stories of Marco Polo,
the famous seafarer, who is believed to have
been born in the town of Korčula. Romantics
want to see the Moreška, the traditional local
sword dance. The wild at heart will be drawn
to cycling paths and hidden spots that can
be explored only by jeep or kayak. Sporting
types will enjoy scuba diving and fishing in
the crystal clear sea or tennis and volleyball
to the rhythm of cicadas.

Gemaakt in steen en bedekt door dichte dennenbossen is Korčula de favoriete bestemming van
wereldreizigers. Nieuwsgierigen komen luisteren
naar de verhalen over Marko Polo, de bekende
zeevaarder die geboren is op Korčula. De romantici
willen Moreška zien en de zwaardendans. De
avonturiers worden aangetrokken door de
fietspaden en verborgen plekken die ontdekt
kunnen worden met terreinwagens en kajaks.
De op recreatie gerichte personen worden
aangetrokken door het duiken en vissen in de
heldere zee en door tennis en volleybal onder
het genot van het ritme van de krekels.

source HTZ

Travellers truly do have a number of reasons
to come to Korčula. It’s much harder for
them to find a reason to leave.

Bezoekers van Korčula hebben veel redenen
voor hun komst. Het is veel moeilijker om een
reden te vinden om te vertrekken.

What not to miss on Korčula?

Wat mag u niet missen op Korčula?

•

•

•
•
•
•

Marco Polo’s house and the mediaeval
centre of the town of Korčula
scuba diving
Moreška sword dance
wine tours on Korčula
20 cycling paths and 25 hiking paths

•
•
•
•

het huis van Marko Polo en het middeleeuwse
centrum van de stad Korčula
duiken in het aquatorium van Korčula
de Moreška ridderspelen
wijntoeren op Korčula
20 fietspaden en 25 wandelpaden

FRIENDLY TO
tranquility.

•
•
•
•

the crashing of waves, peace, quiet, and
complete relaxation
halfboard service
sailing and surfing school, bike rental,
boat rental, kayak rental, and windsurfing
board rental
val aperitif bar with a view of the beautiful
cove

•
•
•
•

het geluid van golven, rust, stilte en
volledige ontspanning
halfpension service
scholen voor zeilen en surfen, verhuur van
fietsen, boten, waterfietsen, surfplanken
een aperitiefbar met terras met uitzicht
op de schitterende baai

www.aminess.com
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A quiet island escape

Een vriendelijke vlucht naar de stilte van een eiland

If you want to escape from your everyday
life, slow down your rhythm, and run away
to a deserted island - come to the Aminess
Lume Hotel. Hidden in a secluded cove in the
village of Brna, only three metres from the sea,
this hotel is an ideal getaway for romantics.
You will be served delicious local specialties
and fine wines on an open terrace under the
moonlight. Laze around with your loved one
on a natural beach, explore the relaxing sea
depths and sunbathe surrounded by fragrant
pine forests.

Wanneer u zich wilt verbergen voor het vermoeiende dagelijkse leven, het tempo wat wilt verlagen
en vluchten naar een eenzaam eiland, dan vindt u
het Aminess Lume hotel. Gelegen in een verborgen
baai van de kleine plaats Brna, op slechts drie meter
van zee, is dit hotel een ideaal vluchtoord voor de
romantische ziel. U dineert op een open terras
terwijl de maan langs de hemel gaat en voor u
verschijnen heerlijke hapjes van Korčula van vis
met een heerlijke wijn. Met z’n tweeën luieren op
het natuurlijke strand, de rustgevende diepten van de
zee ontdekken en zonnen onder dennenbomen.

Yes – Aminess Lume Hotel is where you will
fall in love again. With him. With her. Or with
the hotel itself.

Ja, het Aminess Lume hotel is de plek waar u
opnieuw verliefd wordt. Op hem. Op haar. Of op
het hotel.

For those looking for an active holiday

Soms is actie de beste ontspanning

They say that balance is the secret to happiness.
That’s why Aminess Hotels and Campsites let you
mix relaxation 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 selection 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 exploring 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.

Men zegt dat evenwicht het geheim is van een
gelukkig leven. Daarom is ontspanning in de
Aminess hotels verweven met verschillende
activiteiten om zo lichaam en geest te voeden.
Ongeacht of u een sportief type bent of niet,
of de hele familie 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
omgeving ontdekken op de fiets of te voet. Wat
u ook uitkiest, bereid u voor op een leuke tijd, vol
van gelag en mooie herinneringen.

Three, two, one – action!

Een, twee, drie – actie!

At Aminess hotels, you can:

In de Aminess hotels kunt u:

•

•

•
•
•
•

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
surf in Viganj
try an exciting jet-ski ride or buggy
safari

•
•
•
•

windsurfen, voetbal, tennis, strandvolleybal of
golfen proberen
fietsen over de eindeloze fietspaden over
straat of over bergpaden in de omgeving
kajakken of proberen te duiken
surfen in Viganj
kiezen tussen een adrenaline tocht op de jetski
of een safaritoer met een buggy

sport & fun
Never-ending fun

Vermaak op maat

We’re aware that each of you has a unique
favourite 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 tennis, go
kayaking, have a go at high-adrenaline water
sports or explore the surroundings on foot
or by bicycle. For our young, younger, and
youngest guests, we’ve made sure to provide
all-day fun with our hotel entertainers, who
are so great that you’ll be hearing about them
the whole time until your next visit.

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

Get yourself moving with:

Activeer u tijdens:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

table tennis, mini-golf, volleyball, sand
badminton, street basketball, tennis and
paintball tournaments
cycling tours, kayaking, Nordic walking
aquaerobics, aquazumba, zumba fitness,
zubmakids, Pilates, yoga, gymnastics,
stretching, aerobics
water sports
Mini and Midi Miramì Club
Teen Club
mini disco
Evening dance programmes – musicals
Evening events – Miss and Mister Aminess
Competition, quizzes

•
•
•
•
•
•
•
•

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

bike
Two wheels, endless paths

Twee wielen en honderden wegen

Cyclists don’t have it easy in Novigrad. They
have to choose between five hundred street
bike and mountain bike paths in the immediate
vicinity. They can set out from Aminess Park
Mareda through vineyards and olive groves
towards town or take an easy ride along the
coast. Head out on winding paths through
Istria’s hilly interior and mediaeval towns or ride
along the picturesque former Parenzana railway
line. Luckily, Aminess Hotels and Campsites
offer a wealth of information on cycling paths,
from difficulty to landmarks you can see along
the way. All you have to do is grab your twowheeled companion and let us point you in the
right direction...

Fietsers die verblijven in de Aminess hotels hebben
het echt niet makkelijk. In de omgeving van Novigrad hebben ze de keuze uit maar liefst vijfhonderd weg- en bergpaden. Zij kunnen vertrekken
vanuit het hotel door wijngaarden en olijfgaarden
richting het centrum, rijden langs de kust of zich
begeven naar de bochtige weggetjes over het
heuvelachtige binnenland van Istrië. Als zij uitrusten
op Korčula kunnen zij zelf op ontdekking gaan naar
de ongerepte wilde landschappen of meedoen aan
georganiseerde tours. Op Pelješac wacht hen een
honderdtal aangegeven paden in de omgeving van
Orebić, waarvan vooral de route tot de heuvel St.
Ilja uitdagend is. Bestijg daarom uw metalen paard
en ga op weg…

Aminess offers the following services for
cyclists:

Fietsers hebben in de Aminess hotels tot hun
beschikking:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

bike transfer and bike rental
marked bike paths
bike path information
organised bike tours
bike hotel services: bicycle storage,
service, bike wash, and bike corner –
Aminess Maestral

transfer en verhuur van fietsen
aangegeven fietspaden
informatie over de routes
georganiseerde fietstoeren
bike-hotel service: ruimte voor fietsen, service,
wasserij en bike corner – Aminess Maestral
hotel

half marathon
14 October 2017

halve marathon
14.10.2017.

A humanitarian race in Mediterranean surroundings

Een humanitaire wedstrijd in een Mediterrane
omgeving

The Adriatic Sea, the warm early autumn
weather, and the Novigrad-Cittanova RUN
humanitarian half marathon is the perfect
combination for every runner. You’ll love every
kilometre of the picturesque route, which
winds alongside the sea and through the centre
of town to green olive groves and vineyards.

De Adriatische Zee, de warmte van de vroege
herfst en de humanitaire halve marathon
Novigrad-Cittanova RUN betoveren alle
hardloopliefhebbers. Kilometer na kilometer
zult u genieten van de mooie route die langs zee
en door het centrum van de stad loop tot aan de
groene olijfgaarden en wijngaarden.

Did you know?

Wist u dat?

The race ambassador is Novigrad athlete
Giovanni Cernogoraz, Olympic gold medallist
in men’s trap and 2015 and 2016 World Cup
champion.

De ambassadeur van de wedstrijd is de sporter
uit Novigrad Giovanni Cernogoraz, Olympische
winnaar in de trap discipline in en winnaar van de
wereldcup in 2015 en 2016.

#aminess
experience
Every moment is an
experience, and each of
us lives that moment in
our own way...

Ieder moment is een
beleving en ieder van ons
beleeft dat moment op een
unieke manier...

Take an original photo of your favourite
Aminess experience. Share your photo with
us and tag it with #AminessExperience.

Maak een originele foto van uw favoriete
beleving in Aminess. Deel de foto met ons en tag
#AminessExperience.

In order to participate in the contest, you
must complete the following actions:
•
The participant is to take a photo at
Aminess Hotels & Campsites and share it
via their Facebook profile on the Facebook
page of Aminess Hotels & Campsites or
the AminessHotels Instagram profile
•
The photo must feature the hashtag
#AminessExperience and a short photo
caption
•
All photos must be the original work of
the participant and owned solely by the
participant

Om mee te doen in de wedstrijd is het nodig
om het volgende te doen:
•
De deelnemer moet een foto maken in de
Aminess hotels en campings en die te delen
via zijn Facebook profiel op de Facebook
pagina van Aminess Hotels & Campsites of
via het Instagram profiel AminessHotels
•
De foto moet voorzien zijn van de hashtag
#AminessExperience en een korte titel
•
Alle foto’s moeten eigen werk zijn van
de deelnemer en moeten zijn exclusieve
eigendom zijn

www.aminess.com

Share your
AMINESS EXPERIENCE
with us and win a
FREE HOLIDAY!

Deel met ons uw
AMINESS EXPERIENCE
en win een
GRATIS VAKANTIE!

first prize:
A seven-day stay for two at the Aminess
Hotels & Campsites facility of their choice,
during the period of their choice.

eerste prijs:
Een zevendaags verblijf voor 2 personen in een
object van Aminess Hotels & Campsites naar
eigen keuze

second prize:
A three-day stay for two at the Aminess
Hotels & Campsites facility of their choice,
during the period of their choice.

tweede prijs:
Een tweedaags verblijf voor twee personen in
een object van Aminess Hotels & Campsites
naar eigen keuze

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

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

mice
conferences,
seminars, and
business meetings

conferenties,
seminars en
bedrijfsbijeenkomsten

Focused on what you do best

Gericht op hetgeen u het beste doet

Aminess Maestral Hotel provides everything
you need to organise a successful business
meeting, letting you focus on what you do best.
In our spacious and flexible halls with modern
audio-visual equipment and excellent internet
connections, you will have full support for
congresses or weekend seminars. Comfortable,
air-conditioned rooms, projectors and screens

Het Aminess Maestral hotel biedt u alles wat
nodig is voor de organisatie van succesvolle bedrijfsbijeenkomsten zodat u zich kunt concentreren
op hetgeen u het beste doet. Naast de ruime en
aanpasbare zalen met moderne audio en video uitrusting en zeer goede internetverbinding, heeft u
ook de volledige ondersteuning voor het houden
van een congres of weekend-seminar. Aangename

will make all of your business meetings easier.
Our helpful and professional staff will make
sure everything goes smoothly and the beautiful
surroundings will help charge your batteries
during breaks, helping you continue your work
at full strength.

ruimtes met airco, projectors en schermen zullen
iedere bedrijfsbijeenkomst vergemakkelijken. Om
alles glad te laten verlopen zorgt ons personeel,
terwijl de schitterende omgeving de batterijen laat
opladen in de pauzes, om weer verder te kunnen
werken met volle kracht.

What does MICE offer at Aminess Maestral Hotel?

Wat biedt MICE in het Aminess Maestral hotel?

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

a spacious hall for 180 people
an attractive amphitheatre with 80 seats
4 smaller meeting halls
air-conditioned rooms with internet
connections
projectors and screens

een ruime zaal voor 180 mensen
een attracties amfitheater met 80 plekken
4 kleine vergaderzalen
ruimtes met airco en internetverbinding
projectors en schermen

weddings

bruiloften

Just say yes

U moet alleen maar ja zeggen

Say your vows on soft grass or on the terrace
while the sun sets over the sea. Dance until
dawn in an intimate restaurant or a spacious
hotel hall, with creative food, drinks, and
sweets. Start your first morning as a married
couple with breakfast in bed, and continue
with a romantic wellness package for two...
If all of this sounds great so far but you don’t
have time to think about the details, leave
everything to us! We’ll make sure that everything is in its place so that you can focus on
one another. Just say yes... and let us make it
the best day of your life.

Zeg het gelukkige ja op het zachte gras of op de
zonnebadplek, met uitzicht op zee en de zonsondergang. Dans tot de ochtend in het intieme restaurant of in de ruime hotelzaal, met een originele
keuze aan eten, drank en zoetigheden. Begin de
eerste dag van uw huwelijk met ontbijt in bed en
ga verder met een romantische wellness voor twee
personen… Als al het genoemde u bevalt maar u
heeft geen tijd om na te denken over de organisatie, laat die aan ons over! Wij zorgen ervoor dat
het kleinste detail op zijn plek komt zodat u zich
volledig kan concentreren op elkaar en uw wederzijdse liefde. U moet alleen maar ja zeggen … en wij
beleven samen de mooiste dag van jullie leven.

If you’re planning a wedding, think about:

Plant u een bruiloft denk dan aan:

•

•

•
•
•
•

à la carte restaurant Oliveto at Aminess
Maestral Hotel for 70 guests
Aminess Maestral Hotel restaurant for 100
guests
Aminess Laguna Hotel halls for 150 and
220 guests
Punto Mare fun zone with tidal swimming
pool for 300 guests
Aminess Maestral and Aminess Laguna
lawns for 250 guests

•
•
•
•

à la carte restaurant Oliveto in het Aminess
Maestral hotel voor 70 personen
het restaurant van het Aminess Maestral
hotel voor 100 personen
de zalen van het Aminess Laguna hotel voor
150 en 220 personen
het animeercentrum Punto Mare met
getijdenzwembad voor 300 personen
de groene oppervlakte van het Aminess
Maestral hotel en het Aminess Laguna hotel
voor 250 personen

gourmet
Appealing local aromas

Aantrekkelijke lokale aroma’s

One of the strongest suits of Aminess
Hotels is its selection of gourmet food. Our
creative chefs prepare delicious meals with
seafood, local boškarin beef, handmade
pastas, and select fresh local ingredients.
Then they pair them with top Istrian and
Dalmatian wines, and add a secret ingredient
- locally produced Vergal extra virgin olive
oil. Taste Novigrad’s famous Mediterranean
scallops or Motovun’s truffles as prepared
by the chef de cuisine at Oliveto restaurant
and discover why our guests don’t have to
leave the hotel to find a world-class dinner.

Het gastronomische aanbod is een van de grootste
troeven van de Aminess hotels. Onze creatieve
koks maken van geselecteerde verse en lokale
ingrediënten heerlijke gerechten van zeevruchten,
Istrisch rundvlees Boškarin en handgemaakte deegwaren. Daarna combineren zij het met heerlijke
Istrische en Dalmatische wijnen en voegen een
bijzondere smaakmaker toe: extra vergine olijfolie
Vergal van eigen productie. Proef de gewaardeerde
Jacobsschelpen uit Novigrad of de truffels uit
Motovun onder regie van de chef-kok van het à la
carte restaurant Oliveto en kom te weten waarom
onze gasten een heerlijke maaltijd niet meer buiten
het hotel moeten zoeken.

See what Aminess hotels have to offer at:

Proef het aanbod van de Aminess hotels in:

•

•

•
•
•

Aminess Maestral’s buffet restaurant
and excellent à la carte restaurant
Oliveto
Punto Mare Bar near hotels Aminess
Maestral and Aminess Laguna
Sirena Grill restaurant by the sea near
Aminess Laguna Hotel
Aminess Laguna’s Lobby aperitif bar

•
•
•

het buffet restaurant en geweldig à la
carte restaurant Oliveto van het Aminess
Maestral hotel
de bar van Punto Mare niet ver van de Aminess
Maestral en Aminess Laguna hotels
het grill-restaurant Sirena aan zee dichtbij
het Aminess Laguna hotel
de Lobby aperitiefbar van het Aminess
Laguna hotel

extra virgin
olive oil

extra vergine
olijfolie

Original and pure – our liquid gold

Origineel en helder – ons vloeibare goud

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.

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.

www.vergal.hr

loyalty
programme

loyaliteitsprogramma

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.

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.

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.

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.

friendly to
pets
Aminess Hotels and Campsites are familyoriented, 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.

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 lume hotel 4*

•

aminess laguna hotel 3*

•

aminess park mareda campsite 4*

•

aminess sirena campsite 4*

Holiday homes Classic
Istrian Premium Village
Miramì Family Village
Holiday homes Classic

TOURIST AGENCY
A travel agency for the modern traveller

Een reisbureau voor de eigentijdse reiziger

Go Adria offers the best accommodations on
the Adriatic with guaranteed low online prices,
secure reservation 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.

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

•

•

•
•
•
•

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 office directly in front of Aminess
Maestral Hotel

•
•
•
•

aanbod van accommodatie, transfer en
vervoer
organisatie van excursies, proeverijen,
wijnproeven en fietstoeren
Novigrad Card – vele voordelen bij geselecteerde producenten in Novigrad
vertegenwoordigers in ieder hotel en op
iedere camping
hoofdkantoor voor het Aminess Maestral Hotel

Mirna 2, 52466 Novigrad, Istria
tel: +385 52 555 555
e mail: info@goadria.com
www.goadria.com

The wet and wild side of Istria

Het leukste water in Istrië

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

5 km from Novigrad
one of the five best water parks in Europe
all-day fun for children and adults
4,500 m2 of water
more than 1.6km of water slides
27 metre high Free Fall water slide
largest wave pool in the Mediterranean
split-level hydro massage pool
kids pool with castle and water slides
amphitheatre for various performances

•
•
•
•
•
•
•

op 5 kilometer afstand van Novigrad
een van de vijf beste waterparken in Europa
de hele dag plezier voor kinderen en
volwassenen
4500 m2 wateroppervlakte
meer dan 1,6 kilometer glijbanen
Free Fall glijbaan van 27 meter hoog
het grootste golfslagbad aan de Mediterraan
een hydromassagebad op twee niveaus
kinderbad met kasteel en glijbanen
amfitheater voor verschillende voorstellingen

One click to ideal holiday!

Met een klik naar de ideale vakantie!

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

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

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

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

Find us on your favourite social network!

Vind ons op uw favoriete sociale media!

www.aminess.com www.aminess-campsites.com

