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www.slovenia.info
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Zelena. Aktivna. Zdrava.
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CAMP DANICA BOHINJ
Triglavska cesta 60

SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 572 17 02
f +386 (0)4 572 33 30
e info@camp-danica.si
www.camp-danica.si

TURISTIČNO DRUŠTVO BOHINJ
Ribčev Laz 48, SI-4265 Bohinjsko jezero

t +386 (0)4 574 60 10
f +386 (0)4 572 33 30

e info@bohinj-info.com
www.bohinj-info.com

NEPOZABNE POČITNICE!
V kampu Danica.

Pristno doživetje narave. Prebujanje ob petju mnogoterih ptic. Čofotanje v tolmu-
nih bistre reke. Poganjanje koles po nekdaj pastirskih poteh. Odkrivanje naravnih 
čudes ali napeto branje z Agatho Christie. Prepevanje ob tabornem ognju. Slasten 
vonj po pravkar pečenih dobrotah. Dogodivščine in spomini iz otroštva. Počitek. 
V kampu Danica.
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LipicaPostojnska jama Ljubljana

Slovenija je dežela za obisk ali za počitnice, je dežela, kjer v nobenem letnem 
času ni razlogov za dolgčas. Gostu, ki išče mir, lepoto narave in njeno razno-
likost – gore, jezera, morje, naravna zdravilišča, zgodovinska mesta in vasi, 
gradove in cerkve –, ob odločitvi za Slovenijo ne bo žal.
Dolg je seznam muzejev, galerij, gradov, cerkva, ki jih je vredno obiskati, veliko je po-
hodnih poti po srednje in visokogorju, kolesarskih in smučarskih stez, možnosti za 
lov, ribolov, jahanje, pa za ekstremne športe, kot so soteskanje, rafting, splavarjenje, 
padalstvo, letenje z zmaji. Po vsej državi poteka vrsta kulturnih (glasbenih, gledali-
ških, plesnih itd.) in etnoloških dogodkov, v nočnih urah zaživijo diskoteke.
Slovenski kampi so idealno izhodišče za vse, ki radi sami načrtujejo svoje počitnice, 
ki se spontano odločajo za izlete in, kar je najpomembnejše, želijo počitnice pre-
živeti v čisti in neokrnjeni naravi, kjer lahko slišijo šumenje dreves in žvrgolenje 
ptic. V kampih so poskrbeli, da bi se v njih dobro počutili tudi otroci. Številni med 
njimi imajo urejena otroška igrišča, ponekod tudi z bazeni, poskrbijo pa tudi za 
animacijo.
Za vse, ki želijo deželo spoznavati ob vodstvu strokovnih turističnih ali gorskih vo-
dnikov, ponujajo v večini kampov možnost organiziranih izletov v bližnjo in daljno 
okolico.
Slovenski kampi so od leta 2001 včlanjeni v EFCO&HPA, evropsko združenje 
(European Federation of Campingsite Organisations & Holiday Park Asso-
ciations), v katero je prek svojih organizacij in združenj vključenih 20.000 
evropskih kampov.

KAMPIRANJE V SLOVENIJI 
Doživetja. Narava. Prijaznost.

SPLETNA STRAN 
SLOVENSKIH KAMPOV

Slovenske kampe najdete na spletni 
strani: www.slovenia.info/campings

Camp Danica
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LEGENDA PIKTOGRAMOV

prhe / hladna voda

prhe / topla voda

umivalniki / hladna voda

umivalniki / topla voda

WC

kopalnica in previjalnica 
za dojenčke

toaletni prostori, 
prirejeni za invalide

pomivalna korita

korita za pranje perila

pralni stroji

sušilni stroji

izpust za kemični WC

izpust sanitarne vode in 
WC za avtodome

električni priključki

komunalno opremljena 
kampirna mesta

možnost najema 
bungalovov

možnost najema 
počitniških prikolic

možnost najema šotorov

internetni kotiček

TV priključek

možnost polnjenja 
jeklenk s plinom

domače živali dovoljene

možnost rezervacij

trgovina

restavracija

plaža

plavalni bazen / odprt

plavalni bazen / pokrit

tuji jeziki

možnost plačila s 
plačilnimi karticami

brez sence

delna senca

popolna senca

animacija odraslih 
gostov

animacija otrok

otroško igrišče

teniško igrišče

izposoja koles

odbojka na mivki

mini golf

golf

ribolov

vodni športi

savna

vodni park

fitnes

wellness

plezalna stena

jadralno padalstvo

WiFi odprto brezžično 
omrežje

kolesarjem prijazen 
kamp

postajališče za avtodome

KAMP Z ENO ZVEZDICO«

Povprečna velikost prostora za postavitev šotora mora biti najmanj 55 kvadratnih me-
trov. Najmanj 40 odstotkov kampirnih mest mora imeti električne priključke.

KAMP Z DVEMA ZVEZDICAMA««
Povprečna velikost prostora za postavitev šotora mora biti najmanj 60 kvadratnih me-
trov. Najmanj 50 odstotkov kampirnih mest mora imeti električne priključke.

KAMP S TREMI ZVEZDICAMI«««
Povprečna velikost prostora za postavitev šotora mora biti najmanj 70 kvadratnih me-
trov. Najmanj 60 odstotkov kampirnih mest mora imeti električne priključke. Kamp 
ima internetni kotiček, organizirano rekreacijo za goste in trgovino z živili v oddalje-
nosti do enega kilometra.

KAMP S ŠTIRIMI ZVEZDICAMI««««
Povprečna velikost prostora za postavitev šotora mora biti najmanj 80 kvadratnih me-
trov. Najmanj 70 odstotkov kampirnih mest mora imeti električne priključke. Kamp 
ima klubski prostor z barvnim televizijskim sprejemnikom in trgovino z živili v odda-
ljenosti do 500 metrov.

KAMP S PETIMI ZVEZDICAMI«««««
Povprečna velikost prostora za postavitev šotora mora biti najmanj 90 kvadratnih me-
trov. Najmanj 80 odstotkov kampirnih mest mora imeti električne priključke. Najmanj 
polovica kampirnih mest je označenih. V kampu sta restavracija in trgovina z živili.

V skladu s slovenskimi gostinskimi 
predpisi se v Sloveniji vsi kampi obve-
zno kategorizirajo s številom zvezdic v 

razponu od 1 do 5, razen tistih, ki na 
svoji turistični kmetiji gostom dodatno 

ponujajo možnost kampiranja. Z večjim 
številom zvezdic naraščata kakovost in 

opremljenost kampa.
Ne glede na število zvezdic pa vsi slo-

venski kampi morajo biti prostorsko in 
funkcionalno zaokroženi, ograjeni in 

varovani, z vhodno zapornico in osve-
tljenim vhodom ponoči (kadar kamp 

obratuje) in z najmanjšo širino dovozne 
poti tri metre. Vsak kamp mora imeti 

ravne in urejene kampirne površine in 
parkirni prostor pred vhodom, hrambo 

vrednostnih predmetov, ognjišče in 
možnost odmika med šotori najmanj tri 

metre. Vsi kampi morajo imeti ponoči 
razsvetljene poti do recepcije in sanitarij. 

Če ima kamp več kot 100 kampirnih 
prostorov, je obvezen tudi načrt kampa.

4

KATEGORIZACIJA SLOVENSKIH KAMPOV
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Adria, Turistično podjetje, d.o.o.
Jadranska cesta 25, SI-6280 Ankaran

t +386 (0)5 663 73 50
f +386 (0)5 663 73 60

e camp@adria-ankaran.si
www.adria-ankaran.si

površina: 7 ha
št. mest: 450 / št. oseb: 1400

GPS koordinate: N 45.3445, E 13.4416

13. 4. − 13. 10.

Kamp Adria je največji in eden najbolje urejenih kampov na slovenski obali. Nahaja 
se tik ob morju in je umeščen v čudovito naravno okolje: v senci stoletnih ceder in 
borovcev lahko vsakdo najde prostor po svoji želji. Če si želite udobnega bivanja, 
so na voljo mobilne hišice ali razkošne prikolice Hobby s popolno opremo za kam-
piranje. 
Milo podnebje, dišeče mediteransko rastje in urejene sprehajalne poti vse leto pri-
vabljajo ljubitelje bivanja na prostem. Obiskujejo ga tudi ljudje s težavami dihal, saj 
se nahaja v neposredni bližini otroškega obmorskega klimatskega zdravilišča. Od 
Ljubljane je oddaljen slabo uro vožnje, od Kopra ali italijanske meje pa le 10 minut. 
Predstavlja odlično izhodišče za obiskovanje slovenskih turističnih znamenitosti 
in Istre.
Varno in senčno zavetje številnih poti in igrišč je idealno za družine z majhnimi 
otroki. Kamp je prilagojen tudi invalidom; je edini na obali, ki ima v zunanjem 
bazenu dvigalo zanje. Dobrodošli so hišni ljubljenčki; zanje so urejeni stranišče, 
tuš in plaža. 
Tik ob morju so štiri restavracije in bari z bogato kulinarično ponudbo. Prostrana 
plaža s pomoli, olimpijski in otroški bazen, vodni športi, teniška igrišča, bovling 
in wellness center z ogrevano morsko vodo – to je le nekaj možnosti za rekreacijo, 
zabavo in sprostitev. Pozimi je kamp odprt kot postajališče za avtodome.

CAMPING ADRIA ««««

Ankaran
1
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Sava Turizem, d.d.
Banovci 1 A, SI-9241 Veržej

t +386 (0)2 513 14 40
f +386 (0)2 587 17 03

e terme.banovci@terme-banovci.si
www.terme-banovci.si

površina: 3 ha
št. mest: 180 / št. oseb: 500

GPS koordinate: N 46.5714, E 16.1715

29. 3. − 3. 11.

Terme Banovci ležijo v severovzhodnem delu Slovenije, le 16 kilometrov od av-
strijske meje (mejni prehod Gornja Radgona/Bad Radkersburg). Nahajajo se sredi 
murskih polj, daleč od industrijskih središč.
V klasičnem kampu je 130 mest za taborjenje, v naturističnem pa 50. Kamp je prvi 
naturistični kamp ob termalni vodi v Evropi. Zdravilna voda priteče na površje iz 
več kot 1500 metrov globine in ima začetno temperaturo 60 stopinj Celzija. Mi-
nistrstvo za zdravje jo je razglasilo za naravno zdravilno sredstvo, ki se uporablja 
pri zdravljenju poškodb in pooperacijskih stanj po posegih na okostju, sklepih in 
mišičju.
Gostje se lahko sprostijo v treh zunanjih bazenih s termalno vodo (od 34 do 38 
stopinj Celzija), v plavalnem bazenu z navadno vodo, bazenu s toboganom in otro-
škem bazenu s skupno površino 1920 kvadratnih metrov. Za lepoto telesa in duha 
je poskrbljeno v svetu savn, masaž, kopeli in oblog.
Veliko možnosti je za šport in rekreacijo (kolesarstvo, tenis, namizni tenis, od-
bojko) ter izlete po bližnji okolici: ogled čebelarskega muzeja, vožnja z brodom ali 
čolnom po Muri, polet z motornim zmajem nad Prlekijo, obisk mlinarja v Veržeju. 
Okolica Banovcev slovi tudi po vrhunskih sortnih vinih, izbranih sirih, iskrih ka-
sačih ter prelepih lončarskih izdelkih. Za posebna doživetja so organizirani tudi 
animacijski programi za vse generacije.

TERME BANOVCI ««« 
Banovci

2
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Slovenija ima samo en otok, a ta je privlačnejši od marsikaterega otočja. V zavetju 
slikovitih gora namreč kraljuje sredi alpskega jezera. Svetovljanske iskalce drugač-
nosti in lepote, sprostitve in navdiha, miru ali športnih izzivov tu čaka tisočero 
možnosti. 
Ljubitelji pristnega stika z naravo bi zagotovo rekli, da je kamp Bled najlepša blej-
ska namestitev. Ta čudoviti »hotel pod zvezdami« se nahaja neposredno ob obali 
Blejskega jezera, v senci velikih dreves in pod vznožjem Julijskih Alp. Od središča 
Bleda je oddaljen dva kilometra; prav zaradi njegove odmaknjenosti tamkajšnji mir 
in idilična narava prideta še bolj do izraza. 
Kamp je uvrščen v najvišjo kategorijo kampov, posebno prijazen pa je do družin z 
otroki. Gostitelji poskrbijo za pester animacijski program tako za odrasle kot tudi 
za najmlajše. V kampu se bodo dobro počutili tudi kolesarji, saj s svojimi programi 
pohodniških in kolesarskih tur ljubiteljem športnih aktivnosti ponuja veliko mo-
žnosti. V okolici so poleg že omenjenih športov na voljo golf, soteskanje, raftanje, 
pa tudi košarka, odbojka in jahanje na lipicancih po Triglavskem narodnem parku. 
O čudovitih darovih narave se gostje lahko prepričajo tudi med vodenim opazo-
vanjem ptic in njihovih gnezdišč. Seveda pa obisk Bleda ni popoln brez vožnje s 
kočijo okrog jezera, izleta na otok s tradicionalno pletnjo in ogleda gradu. 

Sava Turizem, d.d.
Kidričeva 10 C, SI-4260 Bled

t +386 (0)4 575 20 00
f +386 (0)4 575 20 02

e info@camping-bled.com
www.camping-bled.com

površina: 6,5 ha
št. mest: 240 / št. oseb: 900

GPS koordinate: N 46.3617, E 14.0821

27. 3. − 15. 10.
CAMPING BLED ««««« 
Bled

3
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Turistično društvo Bohinj
Triglavska 60, SI-4264 Bohinjska Bistrica

t +386 (0)4 572 17 02
+386 (0)4 572 33 70
+386 (0)4 575 16 19

f +386 (0)4 572 33 30
e info@camp-danica.si

e gostilna.danica@bohinj-info.com
www.camp-danica.si

površina: 4,5 ha
št. mest: 170 / št. oseb: 700

GPS koordinate: N 46.1627, E 13.5657

1. 1. − 31. 12.

Kamp Danica leži ob Savi v Bohinjski Bistrici, nedaleč ob Bohinjskega jezera, pod 
mogočnim triglavskim pogorjem. Pod sencami dreves ob šumeči in živahni zele-
nomodri reki gostje na 4,5 hektarja površine poiščejo svoj prostor miru in oddiha. 
Kamp razpolaga z moderno opremljenimi sanitarnimi prostori, vključno s sodob-
no pralnico in postajo za kamperje. Urejen je prostor za piknike in brezplačen brez-
žični dostop do interneta. 
V kampu sta bar in gostilna Danica, ki nudi pester izbor jedi in izbranih slovenskih 
vin. Pripravljajo zajtrke in kosila (s slovenskimi dobrotami) ter organizirajo pikni-
ke. V bližini so trgovski center, tržnica, pekarna, zdravstveni dom, lekarna, banka 
in pošta. Območje kampa je invalidom prijazno. Gostje lahko v kampu igrajo tenis, 
badminton, odbojko ter namizni tenis in si sposodijo gorska ter električna kolesa. 
Neposredno ob kampu je večnamenska športna dvorana. 
Poleg kopanja in ribolova v Savi in Bohinjskem jezeru se gostje lahko ukvarjajo z 
različnimi naravi prijaznimi športi: veslanjem, jadranjem, deskanjem, raftanjem, 
hidrospeedom, soteskanjem, vožnjo s kajaki in kanuji, jadralnim padalstvom in 
zmajarstvom, gorskim kolesarjenjem in jahanjem. Ponuja se tudi nešteto možnosti 
za sprehode v naravi, planinarjenje in športno plezanje ter obisk tradicionalnih 
prireditev.  

CAMP DANICA ««« 
Bohinjska Bistrica

4
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Odlično urejen kamp – nemški avtoklub ADAC mu je že peto leto zapored podelil 
priznanje za najbolje ocenjeni kamp v Sloveniji – z ogrevanimi sanitarnimi objekti, 
sodobnimi napajalnimi vozli za avtodome in električnimi priključki na prostorih za 
kampiranje je v vsakem letnem času prava izbira za sodobne nomade. Ljubiteljem 
kampiranja priporočajo celoletno postavitev prikolice ali avtodoma.
Kamp je idealen za družine in za vse, ki si želijo aktivnih počitnic v naravi. Pe-
stra izbira športno-rekreativnih vsebin in animacijski program so zagotovilo, da 
nikomur ne bo dolgčas. Indijanska vas, Gusarski zaliv ali Divji zahod so idealni za 
doživljajske počitnice vseh generacij, k čemur pripomoreta še poletna in zimska 
Termalna riviera. Gostje kampa lahko v njegovi neposredni bližini zaplavajo v šte-
vilnih bazenih s termalno vodo, se razvajajo v wellness centrih, sproščeno uživajo 
v Savna parku ali pa sprostijo svoj športni duh na enem od čateških igrišč.
V centru kompleksa so bogato založena samopostrežna trgovina, lekarna, pošta in 
vrsta manjših trgovskih lokalov. Terme Čatež so tudi odlično izhodišče za izlete v 
Brežice, na vinorodno Bizeljsko s številnimi kletmi in repnicami, na srednjeveški 
grad Mokrice in v Posavski muzej, Ljubljano, Zagreb, Plitvice … 

Terme Čatež, d.d.
Topliška cesta 35

SI-8251 Čatež ob Savi
t +386 (0)7 620 78 10

+386 (0)7 493 67 00
f +386 (0)7 620 78 04

e camp@terme-catez.si
e info@terme-catez.si
www.terme-catez.si

površina: 3,6 ha
št. mest: 190 / št. oseb: 550

GPS koordinate: N 45.5328, E 15.3732

1. 1. − 31. 12.
TERME ČATEŽ ««««« 
Čatež ob Savi

5
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Koren Lidija, s.p.
Ladra 1 B, SI-5222 Kobarid

t +386 (0)5 389 13 11
+386 (0)41 371 229

f +386 (0)5 389 13 10
e info@kamp-koren.si
www.kamp-koren.si

površina: 3 ha
št. mest: 80 / št. oseb: 320

GPS koordinate: N 46.2495, E 13.5870

1. 1. − 31. 12.

Kamp Koren, prvi slovenski kamp s certifikatom Ecocamping in EU-marjetico, leži 
na levem bregu reke Soče, le 500 metrov od Kobarida. Ugnezdil se je med naravne 
bisere Soške doline: strugo Soče, slapove potoka Kozjaka, v bližino znamenitega 
Napoleonovega mostu, na mesto obnovljene frontne črte iz prve svetovne vojne 
ter rimsko naselbino Tonocov grad. Na voljo je prostor na manjših terasah v gozdu, 
na komunalno opremljenih parcelah ali pa na popolnoma sončni legi. Tisti, ki si 
želijo večjega udobja, se lahko namestijo v ekološke brunarice: les, udobna ležišča, 
balkon, terasa, zelenje in cvetoča okolica nudijo pravo razkošje bivanja. 
Gostje kampa imajo nešteto možnosti za dejavnosti, povezane s hribi, nebom ali 
vodo. Kopati se je mogoče v toplejši Nadiži, Sočo pa je bolje izkoristiti za raftanje, 
kajakaštvo in ribolov. Soško dolino je mogoče preleteti z jadralnim padalom ali 
zmajem, najvztrajnejši pa jo prekolesarijo. Za ljubitelje planin je kamp Koren izho-
dišče za daljše ali krajše ture v Triglavski narodni park. 
V kampu so balinišče, plezalna stena in adrenalinski park, igrišče za odbojko na 
mivki, izposoja koles, namizni tenis, prodajalna – tudi bioloških izdelkov –, bar in 
ponudba hitre prehrane, prostor za piknike, kurišča za kurjenje odprtega ognja, 
internet, televizija … Skavti in taborniki se bodo najbolje počutili na ločenem in 
urejenem prostoru.

KAMP KOREN «««« 
Kobarid

6



Terme Lendava ležijo ob vznožju Lendavskih goric, na tromeji Madžarske, Hrvaške 
in Slovenije. Njihov vodni svet gostom v osmih bazenih poleg zdravilnih učinkov 
edinstvene parafinske vode ponuja tudi blagodejno sprostitev in zanimiva vodna 
doživetja.
Poleg Hotela Lipa se razprostira urejen kamp; večina parcel je urejenih na travnati 
površini, nekaj pa jih je tudi na asfaltiranem delu. Skupaj je gostom na voljo 80 
mest za avtodome, počitniške prikolice in šotore. V neposredni bližini so bazen s 
termalno vodo (od 36 do 38 stopinj Celzija), olimpijski plavalni bazen s tobogano-
ma in drčo, otroški bazen z navadno ogrevano vodo (27 stopinj Celzija) in gostinski 
lokal z letno teraso. Vsi gostje kampa lahko brezplačno uporabljajo kopališke stori-
tve ter animacijsko ponudbo Term Lendava. Kamp je odprt vse leto, od septembra 
do maja pa je v naravnem bazenu »Grozd« mogoče tudi kopanje za naturiste.
Ob kampu so igrišča za košarko, nogomet, tenis in odbojko na mivki, v okolici pa 
so dobro označene kolesarske poti – kolesa si je mogoče tudi sposoditi.  Kamp je 
odlična izhodiščna točka za potepanja po bližnji okolici in ogled kulturno-zgodo-
vinskih znamenitosti. Lendavske gorice, po katerih je speljana istoimenska vinska 
cesta, se pohvalijo s številnimi vinotoči, kjer ponudijo izbrano kapljico in domačo 
hrano. 

Sava Turizem, d.d.
Tomšičeva 2 A, SI-9220 Lendava

t +386 (0)2 577 44 00
f +386 (0)2 577 44 12

e info@terme-lendava.si
www.terme-lendava.si

površina: 1 ha
št. mest: 80 / št. oseb: 200

GPS koordinate: N 46.5528, E 16.4595

1. 1. − 31. 12.
KAMP TERME LENDAVA «««

Lendava
7

11



12

GPL, d.d.
Dunajska cesta 270, SI-1000 Ljubljana

t +386 (0)1 589 01 30
f +386 (0)1 589 01 29

e ljubljana.resort@gpl.si
www.ljubljanaresort.si

površina: 6 ha
št. mest: 177 / št. oseb: 400

GPS koordinate: N 46.0595, E 14.3109

Ljubljana Resort je največji turistični kompleks v Ljubljani; nahaja se na severnem 
obrobju prestolnice v senci visokih dreves ob reki Savi. Na šestih hektarjih zelene 
oaze kot edini turistično-sprostitveni center v Sloveniji gostom nudi široko paleto 
storitev: kamp, hotel, počitniške hišice, gostilno Štern in druge gostinske storitve, 
letno kopališče Laguna z vodnimi efekti, večnamensko dvorano, pokrit športni 
center in vrsto možnosti za športno-rekreativne dejavnosti.
Kamp je sodobno urejen; letni sanitarni blok (od aprila do oktobra) je opremljen 
po najvišjih standardih, vključno z otroškimi kopalnicami in previjalnico. Od sep-
tembra do aprila nudijo cenovno ugodno zimovanje (parkiranje prikolic, avtodo-
mov in plovil). Gostje lahko bivajo tudi v klimatiziranih mobilnih hišicah z dvema 
dvoposteljnima sobama, dnevnim prostorom z dodatnim ležiščem, popolnoma 
opremljeno kuhinjo, CATV in telefonom ter kopalnico s tušem in ločenim stra-
niščem. Hišice so nameščene v zelenju kampa, vsaka z lastno trato, verando in 
parkiriščem.
Na ogled mestnega jedra Ljubljane se gostje lahko odpeljejo z mestnim avtobusom, 
taksijem ali najetim kolesom. V Savi lahko lovijo ribe, v okolici so igrišča za golf in 
smučišča na Krvavcu. Ker kamp leži tik ob obvoznici, je tudi izhodišče za enodnev-
ne izlete po vsej Sloveniji. 

LJUBLJANA RESORT «««« 
Ljubljana

8

15. 3. − 3. 11.



Kamp Šobec pri Lescah na Gorenjskem se razprostira v prijetni senci borovega 
gozda med Savo Dolinko in majhnim jezerom z otokom. Prisotnost vode in dreves, 
razgledi na vrhove Karavank ter skrbno negovane zelenice mu dajejo edinstven 
značaj. 
Krajinsko lepoto kampa dopolnjuje široka paleta objektov in storitev za udobno 
bivanje v naravi: Šobec ponuja 400 skrbno urejenih kampirnih mest z električnimi 
priključki na 15 hektarjih površin, tri sodobne sanitarne objekte, 12 objektov za 
pranje posode, restavracijo, bar, trgovino ter prireditveni prostor, kjer se v glavni 
sezoni vsakodnevno odvija bogat animacijski program.
Ponos kampa Šobec so leseni bungalovi, ki so zgrajeni v alpskem slogu in ponujajo 
najvišjo kakovost namestitve. Gostom so na voljo naravno kopališče z vodnimi 
igrali ter številna otroška in športna igrišča (košarka, nogomet, mali golf, odbojka 
na mivki …). Celotno območje kampa je pokrito z brezžičnim signalom za internet, 
ki je za goste kampa brezplačen. 
Zaradi svoje lege ob reki Savi Dolinki je Šobec izredno priljubljen med ribiči in 
kajakaši, spusti z rafti in ture soteskanja pa so organizirani večkrat dnevno. V oko-
lici kampa so urejene sprehajalne in kolesarske poti, neposredna bližina Bleda in 
Triglavskega narodnega parka pa vabita k odkrivanju naravnih in kulturnih zna-
menitosti Gorenjske. 

Šobec, d.o.o.
Šobčeva cesta 25, SI-4248 Lesce

t +386 (0)4 533 37 00
f +386 (0)4 533 37 01

e sobec@siol.net
www.sobec.si

površina: 15 ha
št. mest: 400 / št. oseb: 1400

GPS koordinate: N 46.3553, E 14.1509

15. 4. − 1. 10.
CAMPING ŠOBEC ««««« 
Lesce

9
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TGM Petek, d.o.o.
Luče, SI-3334 Luče

t +386 (0)3 584 43 30
f +386 (0)3 584 43 33
e camp.smica@siol.net

www.camp-smica.com

površina: 2 ha
št. mest: 50 / št. oseb: 150

GPS koordinate: N 46.2141, E 14.4410

Avtokamp Šmica se nahaja ob glavni cesti Luče–Solčava. Urejen je na deloma trav-
nati in gozdnati površini na obrežju neokrnjene reke Savinje. Nahaja se nedaleč 
od prečudovite Logarske doline na nadmorski višini nekaj več kot 500 metrov. Je 
idealno izhodišče za
planinarjenje in športe na vodi.
Če bi želeli prenočiti v kampu, pa nimate lastne strehe nad glavo, vam lahko poso-
dijo šotor, na voljo pa so tudi bungalovi in počitniške prikolice. Prav tako si je mo-
goče sposoditi kajake in rafte, s katerimi od maja do oktobra organizirajo vodene 
ture po Savinji, v kateri je mogoče loviti ribe in je poleti dovolj topla za kopanje. 
Obvezen je tudi ogled njenega izvira, več kot 100 metrov visokega slapa Rinke v 
Logarski dolini. Ta naravni biser pa poleg naravnih znamenitosti, kot so Robanov 
kot, Matkov kot, Snežna jama, Potočka zijalka itd., ponuja še veliko možnosti za 
šport in rekreacijo – predvsem pohodništvo, planinarjenje, alpinizem, kolesarje-
nje, skoke s padalom, jahanje, raftanje, vožnje s kajaki; ljubitelji tenisa pa lahko 
odigrajo partijo tudi na dveh peščenih igriščih v kampu.
Planinci jo bodo z nahrbtnikom na ramenih mahnili na Raduho, Ojstrico, Koroši-
co, Krofičko, Brano in na druge vrhove Kamniško-Savinjskih Alp.

KAMP ŠMICA «««« 
Luče

10

1. 1. − 31. 12.
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Ob južnih obronkih Goričkega je v sklopu naravnega zdravilišča urejen kamp Terme 
3000, ki zaradi urejene infrastrukture svoje goste sprejema vse leto. V ceno kampi-
ranja je vključen neomejen vstop v kopališče Hotela Termal (notranji in zunanji ba-
zen) in v doživljajski bazenski kompleks Terme 3000 (11 zunanjih in notranjih ba-
zenov – plavalni in otroški bazeni, skakalni bazen, bazen s »črno« termo-mineralno 
vodo), osem toboganov (»aqua loop«, »prosti pad«, tobogana dolžine 170 in 130 
metrov), štiri savne (finska, turška) in solarij (vstop v savno in solarij za doplačilo), 
samopostrežna restavracija, poletna animacija za odrasle in otroke. Gostje kampa 
imajo možnost obiska wellnessa in zdravstvenih storitev v Thermaliumu (masaže, 
kopeli, nega telesa) ter animacijskega programa, ki ga ponujajo Terme 3000. 
Športno-rekreacijski park ponuja številne možnosti rekreacije (štiri peščena in tri 
teniška igrišča na umetni travi, igrišča za badminton, nogomet, košarko, odbojko). 
Za ljubitelje golfa je na voljo igrišče za golf Livada z 18 igralnimi polji, ki obkroža 
kompleks zdravilišča in kampa. Širšo okolico je mogoče raziskovati tudi s kolesi. 
Pot pelje med vinograde, goričke griče, kjer goste prisrčno sprejmejo v vinotočih, 
med nepregledna obdelana polja ali v zelene gozdove, polne gob in gozdnih sade-
žev.

Sava Turizem, d.d.
Kranjčeva 12, SI-9226 Moravske Toplice

t +386 (0)2 512 12 00
f +386 (0)2 512 11 48

e recepcija.camp2@terme3000.si
www.terme3000.si

površina: 7 ha
št. mest: 400 / št. oseb: 800

GPS koordinate: N 46.6800, E 16.2205

1. 1. − 31. 12.
TERME 3000 «««« 
Moravske Toplice

11
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Terme Olimia, d.d.
Zdraviliška cesta 24, SI-3254 Podčetrtek

t +386 (0)3 829 78 36
f +386 (0)3 582 90 24

e info@terme-olimia.com
www.terme-olimia.com

površina: 1,3 ha
št. mest: 130 / št. oseb: 500

GPS koordinate: N 46.1647, E 15.6056

26. 4. − 7. 10.

Kamp Natura je sestavni del Term Olimia v Podčetrtku. V sozvočju z neokrnjeno 
naravo in blagodejno zdravilno vodo je nameščen na ravnici ob reki Sotli, tik ob 
Termalnem parku Aqualuna. Prijazen je družinam z otroki, gostom, željnim popol-
nega razvajanja, in vsem, ki si želijo prijetnega oddiha.
Goste vabi tudi Aqualuna s številnimi vodnimi atrakcijami in bogatim animacij-
skim dogajanjem za vso družino, ker pa so »kampisti« hkrati tudi gostje Term Oli-
mia, lahko svoje telo sprostijo v bazenih Wellness centra Termalija, v katerem je 
voda bogata z magnezijem in kalcijem, ki sta nepogrešljiva za pravilno delovanje 
živčevja in mišic. Telo in duha lahko razvajajo v Wellnessu Orhidelia, razkošnem 
svetu savn in bazenov. Orhidelia se je leta 2009 uvrstila v ožji izbor 11 finalistov 
festivala World Architecture Festival 2009, in sicer v kategoriji Holidays.
Športnikom je namenjen nekaj sto metrov oddaljen športni park, kjer lahko igrajo 
tenis ali badminton, se poskusijo v metih na koš, v rokometu ali nogometu. V valo-
viti okoliški pokrajini je vrsta označenih sprehajalnih in kolesarskih poti (možnost 
najema koles), na katerih presenetijo številne turistične kmetije in prijazni ljudje, 
ter tretja najstarejša lekarna v Evropi, pa tudi čokoladnica, dežela pravljic in domi-
šljije, farma jelenov …  Vse to si je užitek ogledati.

KAMP NATURA ««««« 
Podčetrtek

12



17

Kamp Lucija se nahaja na zelenem polotoku Seča. Leži v neposredni bližini marine 
Portorož in Sečoveljskih solin, skrit v objemu narave, a vendar le korak od Portoro-
ža. Skozenj poteka kolesarska pot, ki pelje proti Sečoveljskim solinam.
Lokacija je primerna za vse, ki želijo ubežati mestnemu hrupu in iščejo skrite ko-
tičke neokrnjene narave. Kamp ponuja raznovrstne aktivnosti: poleg kopanja v 
morju se gostje v poletnih meseci lahko odločijo za različne vodne športe, kole-
sarjenje, nordijsko hojo, vodene oglede bližnje okolice itd. Na voljo so jim urejena 
plaža, brezžični internet, otroško igrišče s peskovnikom, gugalnico in toboganom; 
sodobno opremljen kamp ima trgovino, bar in restavracijo, kjer ponujajo pestro 
izbiro istrskih dobrot.
Ljubiteljem aktivnih počitnic je namenjen le 300 metrov oddaljen športni center z 
igrišči za tenis, košarko, odbojko, nogomet in mini golf. Poleg tega se v neposredni 
bližini kampa nahajajo steza za gokart, zunanji fintes ter izjemna točka za jadranje 
na deski in kajtanje.
Portorož, najbolj znano slovensko obmorsko letovišče in hkrati klimatsko naravno 
zdravilišče, je dosegljiv peš. Ko se prižgejo luči, zaživijo nočni klubi in diskoteke. 
Tudi okolica kampa je polna pohodniških izzivov, na dosegu pa je celotna Istra z 
odlično kulinarično in vinsko ponudbo.

Metropol Resort - 
Hoteli Bernardin, d.d.

Seča 204, SI-6320 Portorož
t +386 (0)5 690 60 00
f +386 (0)5 690 69 00

e camp@metropol-resort.com
www.camp-lucija.si

površina: 6 ha
št. mest: 550 / št. oseb: 1000

GPS koordinate: N 45.3006, E 13.3602

1. 1. − 31. 12.
KAMP LUCIJA ««« 
Portorož

13
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Sava Turizem, d.d.
Pot v toplice 9, SI-2250 Ptuj

t +386 (0)2 749 41 00
+386 (0)2 749 45 00

f +386 (0)2 749 45 20
e kamp@terme-ptuj.si

www.terme-ptuj.si

površina: 1,5 ha
št. mest: 110 / št. oseb: 400

GPS koordinate: N 46.4210, E 15.8558

Kamp v Termah Ptuj je idealen prostor za vse, ki radi sami načrtujejo svoje počitni-
ce in si želijo prosti čas preživeti v neokrnjeni naravi, kjer je mogoče slišati šumenje 
dreves in žvrgolenje ptic.
Kamp je le kilometer oddaljen od enega najstarejših in najlepših srednjeveških 
mest, tj. Ptuja. Ob Dravi, kjer iz 1100 metrov globine vre zdravilna termalna voda 
s temperaturo 56 stopinj Celzija, se je razvilo moderno zdravilišče in rekreacijsko 
središče, ob njem pa kamp, ki omogoča postavitev prikolic in šotorov, najem apart-
majev, bungalovov in kamp hišic. Od leta 2012 je kamp bogatejši za posebno vrsto 
namestitve: prespati je mogoče v velikih vinskih sodih, ki nudijo skorajda vse udo-
bje hotelske sobe na prostem. V skladu z bogato tradicijo ptujskega vinarstva osem 
velikih vinskih sodov sestavlja vinsko vas, ki jo obdajajo avtohtone vinske trte.
V ceno kampiranja je vključen vstop v savne in notranji ter zunanji termalni park 
s pestro in bogato ponudbo vodnih zanimivosti. Na voljo je 4200 kvadratnih me-
trov vodnih površin ter raznolika ponudba (masaže, različne terapije in animacijski 
program). 
V neposredni bližini se gostje lahko rekreirajo na igriščih za tenis, odbojko in golf. 
V Dravi in Dravinji lahko lovijo ribe, obvezen pa je tudi ogled Ptuja in mogočnega 
gradu nad njim ter vinorodnih Slovenskih goric.

TERME PTUJ «««« 
Ptuj
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1. 1. − 31. 12.
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V srcu Savinjskih Alp, ki jih obdaja venec do 2400 metrov visokih gora, v pokrajini, 
ki se odlikuje z neokrnjeno naravo, je »zrasel« kamp Menina, ki se ponaša s štirimi 
zvezdicami. Leži 20 kilometrov od avtoceste med Celjem in Ljubljano, pred zname-
nito Logarsko dolino, ki je idealna za vse ljubitelje gorskih in vodnih športov.
Kamp, v katerem vlada prijetno domače vzdušje, se razprostira v borovem gozdič-
ku med reko Savinjo in jezerom, kjer se gostje lahko okopajo in zabavajo na vodnih 
trampolinih. Kopanje je mogoče tudi v bazenskem kompleksu nedaleč od kampa. 
Na voljo je 220 lepih in velikih prostorov za kampiranje, gostje pa lahko najamejo 
lesene brunarice in mobilne hiške. V kampu so restavracija z domačo hrano, špor-
tni park, nov pustolovski park, otroška igrišča, urejene in čiste sanitarije, postaja 
za avtodome, ognjišča, savna. Odlično je poskrbljeno za animacijo otrok (igre na 
prostem, tečaj kajaka, vodne igre, ribolov …) in odraslih (degustacije vin, kulina-
rični tečaji, tečaj polke …). Vabljeni seveda na  raftanje,  soteskanje, v adrenalinski 
park, na polet z jadralnim padalom … Nešteto možnosti je za izlete v gore in na vo-
ljo je več kot 700 kilometrov označenih poti za gorske kolesarje. Pri tem pa gorska 
reka Savinja očara ribiče in razvedri kajakaše.

Camping Menina, d.o.o.
Varpolje 105, SI-3332 Rečica ob Savinji

t +386 (0)40 52 52 66
e info@campingmenina.com
www.campingmenina.com

površina: 8 ha
št. mest: 200 / št. oseb: 600

GPS koordinate: N 46.3119, E 14.9085

1. 1. − 31. 12.
KAMP MENINA «««« 
Rečica ob Savinji
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KAMP LIZA «« 
Bovec

WES'M d.o.o.
Ledina 8, SI-5230 Bovec

t +386 (0)5 389 60 07
m +386 (0)31 344 417
f +386 (0)5 389 60 06

e kamp.polovnik@siol.net
www.kamp-polovnik.com

površina:  1,2 ha
št. mest: 70 / št. oseb: 200

GPS koordinate: N 46.2010, E 13.3330

1. 1. − 31. 12.

Kamp Liza, Maksim Mlekuž s.p.
Vodenca 4, SI-5230 Bovec

t +386 (0)5 389 63 70
m +386 (0)41 760 651
f +386 (0)5 620 55 24
e info@camp-liza.com
www.camp-liza.com

površina: 2 ha
št. mest: 45 / št. oseb: 200

GPS koordinate: N 46.3324, E 13.5749

1. 4. − 15. 10.

Kamp leži v parku, ob najstarejši cerkvici v dolini Soče; velik del ga je v drevesnem 
gaju, dovolj pa je tudi sončnih površin. Le pet minut hoda je oddaljen od središča 
Bovca, enega najlepših turističnih krajev na sončni strani Alp. Takšna lega je velika 
prednost, saj je vse, kar Bovec ponuja, na dosegu roke: blizu so športne agencije, 
igrišča za tenis, pokrit bazen, športno letališče; najbližja trgovina z živili pa je odda-
ljena le 50 metrov. Neposredno ob kampu je tudi restavracija z letnim vrtom.
Čudovita narava in bogata zgodovinska ter kulturna dediščina oblikujeta pestro 
izbiro. Piko na i v tej ponudbi poleg prelepih gora vsekakor predstavlja reka Soča, 
ki navdušuje s svojo privlačno smaragdno barvo in bistrostjo ter je pravi »eldorado« 
za ribiče in ljubitelje najrazličnejših športov na divjih vodah. 

Le 200 metrov od mesta, kjer se bistra in divja Koritnica izliva v smaragdno Sočo, 
se nahaja kamp Liza. »To je naš drugi dom,« pravijo številni gostje, ki se leto za 
letom vračajo v ta lepi košček naše dežele. Prostori za kampiranje se razprostirajo 
med zelenjem in drevjem, kjer je ob rahlem šumenju reke ter v objemu čiste in 
neokrnjene narave mogoče preživeti trenutke miru.
Okolica kampa v vseh letnih časih ponuja nešteto izzivov. Najprivlačnejša je seve-
da Soča, raj za ljubitelje športov na divjih vodah in ribiče. Naužijejo se lahko tudi 
ljubitelji adrenalinskih športov, pohodništva in plezanja, jadralni padalci, pozimi 
pa še smučarji in turni smučarji … Ne le naravna, bogata je tudi zgodovinska in 
kulturna dediščina Bovške kotline, ki obiskovalce zvabi na ogled številnih cerkva, 
spomenikov, muzejev itd.

KAMP POLOVNIK ««« 
Bovec
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KAMP DOLENJSKE TOPLICE «««

Dolenjske Toplice

Ingrid Saksida, dopolnilna 
dejavnost turizem na kmetiji

Zalošče 12 A, SI-5294 Dornberk
t +386 (0)5 301 78 53

m +386 (0)41 208 345
f +386 (0)5 301 78 54

e info@vinasaksida.com
www.vinasaksida.com

površina:  1,5 ha
št. mest: 20 / št. oseb: 30

GPS koordinate: N 45.8903, E 13.7473

1. 1. − 31. 12.

Avtokamp Irena Potočar, s.p.
Zdraviliški trg 7

SI-8350 Dolenjske Toplice
m +386 (0)40 466 589
f +386 (0)7 38 45 189

e info@camping-potocar.si
www.camping-potocar.si

površina: 1 ha
št. mest: 40 / št. oseb: 160

GPS koordinate: N 45.7590, E 15.0550

1. 1. − 31. 12.

Kamp in postajališče za avtodome se nahajata na kmetiji Saksida v vasi Zalošče, 
ki leži sredi Vipavske doline. Med vinogradi, ob zvokih narave, kjer ni hrupa mo-
torjev, si gostje lahko oddahnejo od vsakdana in spoznajo življenje na kmetiji. Pri 
Saksidovih ponudijo tipične vipavske jedi, kot so jih pripravljale naše »none«, kro-
žnike pa obogatijo s pridihom modernega. Ob okusnih jedeh je mogoče pokusiti 
tudi vina iz domače kleti – degustacija vin je vključena v ceno prenočevanja. 
V bližnji okolici je veliko sprehajalnih in kolesarskih poti ter naravnih in kulturnih 
znamenitosti. Obiskovalci se lahko podajo po učni poti ob Bajerju ali do bližnje 
Nove Gorice in Gorice, na Kras ali v dolino Soče. Gostitelji z veseljem ponudijo vse 
potrebne informacije in nasvete, kako čim bolje izkoristiti prosti čas. 

Kamp leži ob potoku Sušica nasproti wellness centra Balnea v Termah Dolenjske 
Toplice. V akciji Naj kamp 2012 je bil izbran za 2. najboljši kamp v kategorij malih 
kampov v Sloveniji. Gostom nudi sodobno urejene parcele z neposredno priključi-
tvijo na elektriko, vodo in fekalni odtok, del zemljišča pa je namenjen šotorom. 
Poleg kopanja v komaj 100 metrov oddaljenem wellness centru Balnea so na voljo 
urejena igrišča za tenis, odbojko, nogomet, košarko in hokej na rolkah. Kamp je 
izhodišče za kolesarjenje (možnost izposoje koles), ribolov in čolnarjenje po reki 
Krki, bližnji Kočevski Rog pa velja za eno najbogatejših lovišč v Sloveniji. Gostom 
kampa je na voljo tudi izposoja skuterja ali kanuja. V okolici so speljane številne 
kolesarske in sprehajalne poti, poleg tega se gostje lahko udeležijo zanimivih izle-
tov ter družabnih in kulturnih prireditev.

SAKSIDA 

Dornberk
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CAMPING KAMNE «««

Dovje − Mojstrana

Dragočajna-Moše 
Turistična zadruga z.o.o.

Dragočajna 14 A, SI-1216 Smlednik
t +386 (0)1 362 70 02

e camp@dm-campsmlednik.si
www.dm-campsmlednik.si

površina:  4 ha
št. mest: 99 / št. oseb: 400

GPS koordinate: N 46.1023, E 14.2457

1. 1. − 31. 12.

Turizem in gostinstvo
"Camping Kamne", Ana Voga, s.p.

Dovje 9, SI-4281 Mojstrana
t +386 (0)4 589 11 05
f +386 (0)4 589 11 05

e campingkamne@telemach.net
e info@campingkamne.com 
www.campingkamne.com

površina: 1,2 ha
št. mest: 50 / št. oseb: 120

GPS koordinate: N 46.4644, E 13.9572

1. 5. − 15. 10.

Kamp Smlednik, ki leži ob Zbiljskem jezeru, je le 20 kilometrov oddaljen od sloven-
ske prestolnice. Njegovo okolje – gozd, zelene površine – gostom omogoča mir in 
sprostitev. Prostor lahko le-ti najdejo na soncu ali v senci, tik ob jezeru ali nekoliko 
stran od njega. Tistim, ki nimajo lastnih šotorov ali prikolic, so na voljo moderno 
opremljeni bungalovi. 
Ljubitelji vode bodo poležavali na jezerski plaži in se kopali v jezeru, lahko pa bodo 
čolnarili ali lovili ribe. Željni športa in rekreacije imajo v kampu na voljo mize za 
namizni tenis, igrišča za tenis, odbojko, košarko, balinišče in šah na prostem.
V bližini je veliko možnosti za sprehode, kolesarjenje in gorništvo. Kamp je izhodi-
šče za izlete v zgodovinsko Škofjo Loko, Kamnik in Kranj ter v Kamniške Alpe, pa 
seveda v Ljubljano.
Za naturiste je pripravljen ločen prostor s sanitarijami in plažo.

V idiličnem alpskem letovišču Mojstrana, tam, kjer si gore podajajo roke, leži
prijazen in miren kamp Kamne. Dnevno lahko v njem prenoči do 120 gostov, in to 
ne le pod platneno streho, temveč tudi v bungalovih in počitniških hišicah.
V kampu so manjši bazen, igrišči za tenis, miza za namizni tenis, izposojajo pa 
tudi gorska kolesa, s katerimi lahko gostje obredejo razgibano okolico. Poleg tega 
prodajajo ribiške dovolilnice.
Kamp leži v neposredni bližini Triglavskega narodnega parka ter njegovih čudovi-
tih alpskih dolin Vrata, Kot in Krma, zato je idealno izhodišče za številne lažje in 
težje ture v Julijske Alpe in Karavanke, predvsem pa za vzpon na Triglav, simbol 
slovenskega naroda in državnosti. V kampu bodo poskrbeli, da bodo gostje odšli na 
pot z ustreznimi zemljevidi in vsemi potrebnimi informacijami.

CAMP SMLEDNIK ««« 
Dragočajna
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Kamp Resnik leži le 500 metrov od srednjeveškega mesta Kamnika. Od Ljubljane je 
oddaljen 25 kilometrov, še deset manj pa od Letališča Jožeta Pučnika na Brniku. 
Zelena okolica in pogled na kamniške planine vabita predvsem ljubitelje preživlja-
nja aktivnih počitnic. Najzanimivejša je gotovo Velika planina, kjer se gostje sreča-
jo z najstarejšo ohranjeno pastirsko tradicijo v Evropi. 
V kampu sta urejeni peščeni igrišči za tenis. Gostje se lahko kopajo v odprtem 
kamniškem bazenu, v bližini pa so tudi Terme Snovik, kjer poskrbijo za razvajanje 
duše in telesa. Naužijejo se lahko pridejo tudi ljubitelji golfa, saj je igrišče od kampa 
oddaljeno le tri kilometre in leži tik ob največjem slovenskem parku, tj. Arboretu-
mu Volčji Potok. V zadnjem času so v kampu dobrodošli zlasti tisti, ki počitniške 
dneve preživljajo na poti z avtodomi.

KAMP RESNIK ««

Kamnik

Avtokamp Irena Potočar, s.p.
Grajska cesta 2, SI-8222 Otočec

m +386 (0)40 466 589
f +386 (0)7 38 45 189

e info@camping-potocar.si
www.camping-potocar.si

površina:  1 ha
št. mest: 40 / št. oseb: 160

GPS koordinate: N 45.8378, E 15.2378

1. 5. − 30. 9.

Avtokamp Resnik
Matjaša Pintar, s.p.

Nevlje 1 A, SI-1240 Kamnik
t +386 (0)1 831 73 14

m +386 (0)41 435 380
f +386 (0)1 831 18 92

e resnik.gabrijel@siol.net
www.hostel-kamnik.si

površina: 1 ha
št. mest: 100 / št. oseb: 200

GPS koordinate: N 46.1342, E 14.3709

1. 4. − 15. 10.

Kamp Otočec se nahaja v neposredni bližini znamenitega Hotela Grad Otočec na 
desnem bregu reke Krke in je bil leta 2007 popolnoma prenovljen. Nedaleč stran 
je tudi grad Struga. 
Kamp je primeren tako za prehodne goste, ki ostanejo eno ali dve noči, kakor tudi 
za goste, ki se odločijo preživeti dalj časa ob dolenjski lepotici, reki Krki. V bližini 
kampa je sodoben športno-rekreacijski center, katerega osrednji del je dvorana s 
tremi pokritimi teniškimi igrišči, ob njej pa je še šest zunanjih teniških igrišč in 
večnamensko športno igrišče za košarko, rokomet in odbojko. V dvorani teniškega 
centra so tudi savne, solarij, studio za fitnes, prostor za namizni tenis, prostor za 
ročno masažo in bistro. Še posebej je na tem delu Slovenije razvit golf, zato najde-
mo v neposredni bližini kampa tudi najnovejše slovensko igrišče za golf. 

KAMP OTOČEC «« 

Otočec
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KAMP LIJAK ««

Ozeljan

Kamp Nadiža,
trgovina, turizem in gostinstvo d.o.o.

Podbela, SI-5223 Breginj
t +386 (0)5 384 91 10

m +386 (0)41 443 535
+386 (0)41 454 408

f +386 (0)5 384 91 10
e info@kamp-nadiza.com
www.kamp-nadiza.com

površina:  3 ha
št. mest: 150 / št. oseb: 450

GPS koordinate: N 46.1434, E 13.2722

1. 1. − 31. 12.

TK Mladovan
Aleksander Mladovan, s.p.

Ozeljan 6 A, SI-5261 Šempas
t +386 (0)5 308 85 57

m +386 (0)31 894 694
+386 (0)31 341 591 

f +386 (0)5 307 96 19
e info@camplijak.com 
www.camplijak.com

površina: 1 ha
št. mest: 60 / št. oseb: 250

GPS koordinate: N 45.5630, E 13.4303

15. 3. − 15. 10.

Kamp Nadiža v vasici Podbela v Breginjskem kotu na eni strani objema Stol in na 
drugi Mija; prostor si je poiskal tik ob sotočju rek Nadiže in Bele. V svoj objem vabi 
vse, ki imajo radi neokrnjeno naravo ter čisto reko z lepimi prodišči. Domačini celo 
trdijo, da ima Nadiža zdravilne lastnosti.
V kampu je dobro poskrbljeno za aktivni oddih. Obiskovalci se lahko kopajo v na-
ravnih tolmunih Nadiže, igrajo odbojko, namizni tenis, košarko, mali nogomet,  
badminton; lahko tudi balinajo in kolesarijo. Na pobočju Stola so idealne razmere 
za pohodništvo, jadralno padalstvo in zmajarstvo. 
Le nekaj sto metrov od obstoječega kampa je urejen nov prostor za kampiranje s 
sanitarnim blokom in savno. 30 mest je komunalno opremljenih s priključkoma za 
elektriko in vodo ter odtoki, tako da se nanje lahko priključijo uporabniki prikolic 
ali avtodomov.

Kamp Lijak se nahaja v sončni Vipavski dolini, v vasi Ozeljan pri Novi Gorici. Leži 
med vinogradi, pod robom Trnovske planote ter med Julijskimi Alpami in Jadran-
skim morjem. Označimo ga lahko z besedama »eko« in »trajnostni«, saj v njem z 
nameščenimi senzorji za luči varčujejo z električno energijo, pa tudi z vodo, upora-
bljajo okolju prijazna čistila in goste osveščajo o prijaznem obnašanju do okolja. 
Okolica kampa, v katerem je prostora za 250 obiskovalcev, je primerna za poho-
dništvo in kolesarstvo, konjeništvo, ribištvo … Mediteranska klima in odlični vre-
menski pogoji vse leto omogočajo jadralno padalstvo – kamp ima pod hribom Lijak 
lastno pristajalno stezo. Gostje se lahko odpravijo po dolini Soče, do Postojnske ali 
Škocjanske jame, do mostu v Solkanu ali pa do Benetk.  

KAMP NADIŽA ««« 
Podbela
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Kamp leži v neokrnjeni naravi na slovensko-hrvaški meji, ob reki Kolpi, eni naj-
čistejših slovenskih rek. Zanj velja, da je pravšnje mesto za sprostitev in užitek. 
Kolpa se namreč poleti prijetno ogreje, tako da jo obiskovalci izkoristijo za vodne 
dejavnosti; nekateri po njej veslajo tudi več dni skupaj. Poleg tega jo imajo radi 
ribiči.
Standardno ponudbo kampa – novost je najem mobilne hišice – dopolnjuje prije-
tna restavracija z letnim vrtom, kjer se gostje lahko dogovorijo za obroke hrane. 
Na voljo so še  urejeno otroško igrišče, mize za namizni tenis, igrišča za odbojko na 
mivki, košarko, mini golf in mali nogomet. V bližini sta športno letališče in ribnik, 
okolica pa je idealna za pohodništvo in kolesarske ture. V kampu gostje dobijo in-
formacije o možnosti izletov, na katerih spoznajo lepote Bele krajine.

KAMP PODZEMELJ «««

Podzemelj ob Kolpi

Turistično naselje - camping 
Pivka jama, Venus-Trade d.o.o.

Veliki otok 50, SI-6230 Postojna
t +386 (0)5 720 39 93
f +386 (0)5 726 53 48

e avtokamp.pivka.jama@siol.net
www.camping-postojna.si

površina:  7 ha
št. mest: 250 / št. oseb: 600

GPS koordinate: N 45.8050, E 14.2042

1. 5. − 15. 9.

GTM d.o.o., Metlika
Škrilje 11, SI-8332 Gradac

t +386 (0)7 306 95 72
+386 (0)7 363 52 80

f +386 (0)7 363 52 81
e kamp.podzemelj@gtm-metlika.si

www.kamp-podzemelj.si

površina: 2,5 ha
št. mest: 70 / št. oseb: 250

GPS koordinate: N 45.3619, E 15.1632

1. 4. − 31. 10.

V neposredni bližini Postojnske jame (3,5 kilometra), bisera kraškega sveta, sredi 
svetlega smrekovega gozda, prav nad podzemno kraško jamo ležita turistično na-
selje in kamp Pivka jama, do katerih pripelje asfaltirana in dobro označena cesta. 
Goste pričakajo lepo urejeni prostori za taborjenje, 24 štiriposteljnih bungalovov, 
restavracija z dobro kulinarično ponudbo, trgovina, dva sanitarna bloka, kjer je 
neprestano na voljo topla voda, športna igrišča (tenis, odbojka na mivki, košarka) 
ter plavalni in otroški bazen. Kamp je odlično izhodišče za izlete v bližnjo in dalj-
no okolico, pohodništvo, kolesarjenje in spoznavanje bogate kulturne in naravne 
dediščine. Tik ob kampu so v živo skalo vklesane stopnice, po katerih se gostje v 
spremstvu vodnika spustijo v neokrnjeno Pivko jamo.

KAMP PIVKA JAMA ««« 

Postojna
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KAMP DOLINA «««

Prebold

Prenočišča in kamp Park
Darja Povše, s.p.

Latkova vas 227, SI-3312 Prebold
t +386 (0)59 925 306

m +386 (0)41 472 496
e info@campingpark.si
www.campingpark.si

površina:  0,4 ha
št. mest: 25 / št. oseb: 50-60

GPS koordinate: N 46.2558, E 15.0996

1. 1. − 31. 12.

Frizerstvo in kamp
Petra Vozlič-Lesjak, s.p.

Dolenja vas 148, SI-3312 Prebold
t +386 (0)3 572 43 78
f +386 (0)3 572 45 91

e camp@dolina.si 
www.dolina.si

površina: 6 ha
št. mest: 45 / št. oseb: 120

GPS koordinate: N 46.1426, E 15.0517

1. 4. − 31. 10.

Kamp Park se razprostira v osrednjem delu Spodnje Savinjske doline ob reki Savi-
nji in spada v kategorijo malih družinskih kampov. Od avtoceste Celje–Ljubljana 
(izvoz Šempeter) je oddaljen le 250 metrov. Poleg prostora za kampiranje imajo na 
voljo tudi lepo opremljene sobe.
Ugodna klima in travnata površina omogočata preživljanje dopusta v mirnem ko-
tičku neokrnjene narave. V senci borovcev se gostje lahko sprehajajo ob reki Sa-
vinji, v njej lovijo ribe ali pa čofotajo v prijetno hladni vodi. V kampu je igrišče za 
košarko, v bližnjem športnem parku so otroška igrala, v neposredni bližini pa je na 
voljo ribolov, kolesarjenje, igranje tenisa, plezanje in pohodništvo.   
V bližnji okolici je veliko kulturnih in naravnih znamenitosti (jama Pekel, rimska 
nekropola), številne pohodniške točke (Mrzlica, Hom, gora Oljka), nekoliko dlje pa 
so še Logarska dolina, Golte in Savinjske Alpe. 

Kamp Dolina, ki se ponaša s številnimi priznanji za kakovost, leži v osrčju Savinj-
ske doline, znane po nasadih hmelja, tako rekoč v geografskem središču Slovenije. 
Zaradi tega je odlično izhodišče za izlete po vsej Sloveniji. Prepoznaven je po čisto-
či, miru in neokrnjeni naravi. V njem so plavalni bazen z ogrevano vodo (30 stopinj 
Celzija), ki otrokom ponuja posebne užitke, in savna, pa tudi prostor za piknik, 
družabni prostor, vrt. V bližini so igrišča za tenis, možnost ježe, pohodništva, ple-
zanja, veslanja, raftanja, kolesarjenja (65 kilometrov kolesarskih poti po Savinjski 
dolini), pozimi tudi smučanja.
Od bližnjih naravnih in kulturnih znamenitosti, pri katerih se je vredno ustaviti, je 
treba omeniti rimsko nekropolo v Šempetru in jamo Pekel v bližini Šempetra, pa 
seveda vse znamenitosti, ki jih ponuja bližnja Savinjska dolina. 

KAMP PARK «« 
Prebold
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Kamp je le kilometer oddaljen od istoimenskega starega mestnega jedra; leži ob 
radovljiškem bazenu pod gozdnato Oblo gorico in svojim gostom nudi mir ter pri-
jetno vzdušje. Na voljo je 80 mest za postavitev šotora ali prikolice oziroma na 
poldrugem hektarju površine lahko počitnikuje 300 gostov. 
Ljubitelji bazenov se poleti lahko osvežijo v 50-metrskem olimpijskem bazenu in 
otroškem bazenu z ogrevano vodo (vstopnina v kopališče je vključena v ceno kam-
piranja), ljubitelji rekreacije pa imajo na voljo igrišči za odbojko na mivki. V kampu 
so igrala za otroke, v neposredni bližini pa so tudi radovljiški športni park, veliko 
otroško igrišče in trgovina. 
Gostje se lahko odpravijo na ogled starega mestnega jedra, okolica pa je primerna za 
sprehode in planinske izlete, kolesarjenje, raftanje po Savi Bohinjki in Dolinki itd. 

CAMPING RADOVLJICA ««

Radovljica

Kamp Korita 
Peter Della Bianca, s.p.

Soča 38, SI-5232 Soča
m +386 (0)51 645 677

e camp.korita@gmail.com
www.camp-korita.com

površina:  4 ha
št. mest: 40 / št. oseb: 120

GPS koordinate: N 46.3412, E 13.6832

1. 6. − 15. 9.

Plavalni klub Radovljica
Kopališka cesta 9, SI-4240 Radovljica

t +386 (0)4 531 57 70
f +386 (0)4 530 12 29

e pkrad@plavalniklub-radovljica.si
www.plavalniklub-radovljica.si

površina: 1,5 ha
št. mest: 80 / št. oseb: 300

GPS koordinate: N 46.3477, E 14.1724

1. 5. − 31. 10.

Kamp Korita (potrebne so predhodne rezervacije) je eden izmed najizvirnejših 
kampov v Sloveniji in verjetno tudi v celotnem pogorju Alp. Leži v osrčju Trigla-
vskega narodnega parka, tj. v vasi Soča (Trenta), tik ob malih koritih reke Soče.
Prvi ekološki kamp v Sloveniji je zgrajen le iz naravnih materialov. V njem ločeno 
zbirajo odpadke, večino potrebne energije mu zagotovi sonce (solarne lučke, so-
larni tuši), uporabljajo pa biološko razgradljiva čistilna sredstva. Goste čakajo pre-
senečenja, kot so lesene brvi, naravne stopnice, ograje iz srobota, naravna igrala, 
»živa hiša« … Posebnost so t. i. »soške postelje«: odprte lesene hiške, v katerih so 
postavljeni šotori, opremljeni z vzmetnicami, odejami in blazinami.
V kampu je na enem mestu zbranih največ adrenalinskih športov (športni center 
Adrenalinček), ponujajo pa tudi lokalno prehrano in organizirajo dogodke za pod-
jetja, izlete ter večerno animacijo ob tabornem ognju. 

KAMP KORITA «« 

Soča
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KOLPA VINICA «««

Vinica 25. 4. − 31. 9.

Kamp Kolpa d.o.o.
Vinica 19 A, SI-8344 Vinica

m +386 (0)31 513 060
+386 (0)41 615 560

f +386 (0)7 306 40 18
e kamp.kolpa@gmail.com 

www.kamp-kolpa.si

površina: 1 ha
št. mest: 60 / št. oseb: 200

GPS koordinate: N 45.2750, E 15.1522

Pod vasjo Vinica in pod viniškim gradom, ob topli in čisti reki Kolpi leži kamp 
Kolpa. Na voljo je 60 kampirnih mest, opremljenih z elektriko, urejenimi sanitari-
jami, notranjimi in zunanjimi tuši ter pomivalnico. Gostje brez lastne strehe nad 
glavo lahko ob predhodni rezervaciji najamejo mobilno hišico; nekateri ostanejo 
vso sezono.
V Kolpi se je mogoče kopati, dobro jo poznajo ribiči in še posebej ljubitelji spustov 
s kanuji – v kampu je urejen dostop do reke in izstop za kanuje. Gostje lahko igrajo 
odbojko ali košarko, se odpravijo na izlet po Beli krajini, lahko pa sedejo na teraso 
v bifeju in uživajo ob pogledu na neokrnjeno naravo ob eni najčistejših rek v Slove-
niji. Za prireditve, srečanja, obletnice in praznovanja je mogoče najeti velik prostor 
z ognjiščem, plesiščem in pokritim odrom. 
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STARI POD - JANKOVIČ «« 
Adlešiči   1. 5. − 30. 9.

Kolpa's d.o.o.  
Adlešiči 24 A, SI-8341 Adlešiči
t +386 (0)7 307 03 15, f +386 (0)7 307 05 70
e kolpas@siol.net, www.kolpas.si 

površina: 0,34 ha / št. mest: 30 / št. oseb: 120

GPS koordinate: N 45.5205, E 15.3233

AVTOKAMP AJDOVŠČINA«««
Ajdovščina 1. 5. − 31. 10.

Zavod za šport Ajdovščina 
Cesta 5. maja 14, SI-5270 Ajdovščina 
t +386 (0)5 364 47 24, m +386 (0)51 442 553
f +386 (0)5 364 47 23 
e recepcija@zs-ajdovscina.si 
www.zs-ajdovscina.si 

površina: 0,6 ha / št. mest: 50 / št. oseb: 200

GPS koordinate: N 45.8913, E 13.9014

BELVEDERE «« 
Izola  1.4. − 6.10.

Belvedere d.o.o.
Dobrava 1 A, SI-6310 Izola 
t +386 (0)5 660 51 00, f +386 (0)5 660 51 82
e belvedere@belvedere.si, www.belvedere.si 

površina: 2 ha / št. mest: 150 / št. oseb: 450

GPS koordinate: N 45.5308, E 13.6338

KAMP VIVAT ««« 
Moravske Toplice 1. 1. − 31. 12.

Počitek - užitek d.o.o. 
Ulica ob igrišču 3, SI-9226 Moravske Toplice 
t +386 (0)2 538 21 08, f +386 (0)2 538 21 12 
e silvija.gajsek@vivat.si 
www.vivat.si/sl/nastanitev/avtocamp-vivat 

površina: 0,4 ha / št. mest: 10 / št. oseb: 50

GPS koordinate: N 46.6867, E 16.2154

KAMP KLIN ««« 
Soča  1. 4. − 31. 10.

Penzion kamp Klin, Polonca Zorč, s.p. 
Lepena 1, SI-5232 Soča 
t +386 (0)5 388 95 13, f +386 (0)5 388 95 14
e kampklin@siol.net
www.kamp-klin.sloveniaholidays.com 

površina: 1 ha / št. mest: 80 / št. oseb: 200

GPS koordinate: N 46.1948, E 13.3839

AVTOKAMP CELJE «««
Škofja vas 1. 1. − 31. 12.

V-DESIGN d.o.o.
Zadobrova 37 A, SI-3211 Škofja vas
t +386 (0)3 541 96 71, m +386 (0)41 726 516
e branko@verdev.si, www.camping-celje.com

površina: 0,3 ha / št. mest: 20 / št. oseb: 50

GPS koordinate: N 46.1546, E 15.1754

KAMP TURA ««« 
Vipava 1. 1. − 31. 12.

DENDRON Bojana Curk, s.p. 
Gradišče pri Vipavi 14 A, SI-5271 Vipava 
t +386 (0)5 99 30 067, m +386 (0)31 655 776
e info@kamp-tura.si, www.kamp-tura.si 

površina: 3 ha / št. mest: 40 / št. oseb: 200

GPS koordinate: N 45.4956, E 13.5816

KAMP VRHPOLJE 
Vipava 1. 4. − 30. 9.

Anton Kobal, kmetija s prostorom za 
kampiranje 
Vrhpolje 42, SI-5271 Vipava
t +386 (0)5 366 53 05, m +386 (0)41 387 514 
e kampvrhpolje@gmail.com
www.slovenia.info/kampvrhpolje 

površina: 0,6 ha / št. mest: 15 / št. oseb: 40

GPS koordinate: N 45.8643, E 13.9615

ŠENKOVA DOMAČIJA 
Zgornje Jezersko 15. 4. − 15. 10.

Polona Virnik Karničar - nosilka dopolnil-
ne dejavnosti na kmetiji 
Zgornje Jezersko 140, SI-4206 Zgornje Jezersko 
m +386 (0)31 777 188, +386 (0)41 777 188
e polona.karnicar@siol.net
www.senkovadomacija.si 

površina: 1 ha / št. mest: 20 / št. oseb: 80

GPS koordinate: N 46.4079, E 14.5214
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POSTOJNSKA 
JAMA

CAVE
GROTTE 
HÖHLE

Obiščite kraljico 
vseh jam

Postojnska jama, Jamska cesta 30, 6230 Postojna

www.postojnska-jama.eu 
GPS: 45 46 19 N, 14 12 43 E


