
|1

#ifeelsLOVEnia
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STIK Z NARAVO  
NA MOJ NAČIN.

K A M P I ,  G L A M P I N G I  I N
P O S TA J A L I Š Č A  Z A  AV T O D O M E

www.slovenia.info
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SLOVENIJA
ODKRIVAJTE SLOVENIJO 
POVSEM PO SVOJE!

S šotorom, počitniško prikolico, avtodomom ali samo 
z osebno prtljago lahko na vseh koncih Slovenije 
odkrijete pravo nastanitev zase v urejenem, a povsem 
naravnem okolju! 

Kampi in postajališča za avtodome ter izvirne glampinške 
nastanitve so v Sloveniji na voljo od Alp do Sredozemlja 
in od Krasa do Panonske nižine. Ker je v Sloveniji vse 
blizu, se lahko odločate tako za popotovanje od ene do 
druge točke svojega bivanja v stiku z naravo kot za izbiro 
le enega izhodišča, od to se lahko odpravljate na potepe po 
vsej Sloveniji, hkrati pa vam vaša izbrana počitniška lokacija 
zagotavlja vse, kar si želite za svoje prijetno bivanje.

Kampi, glampinške nastanitve in postajališča za avtodome 
so blizu naravnih in kulturnih posebnosti območja. 
Razgledi z vaše točke kampiranja lahko segajo na najvišje 
vrhove in najbolj divje vode Slovenije, Jadransko morje 
ali posebnosti pokrajine s kraškimi jamami, vinorodne 
griče in posebnosti zelenega podeželja. Povsod boste v 
bližini našli možnosti za aktivnosti v naravi. Vsa Slovenija 
ponuja pohodniška in kolesarska doživetja, marsikje 
ste blizu izvrstnih lokacij za športne aktivnosti na vodi 
in v zraku. Poleti in pozimi! V mnogih slovenskih kampih 
so z igrali, animacijami in bazeni poskrbeli za otroke, 
marsikje omogočajo prava doživetja Slovenije z vodenimi 
ogledi in organiziranimi izleti. 

Kjerkoli ste, lahko najdete avtentično lokalno 
kulinariko. Slovenija je bila prva država, ki si je kot celota 
prislužila naziv Zelena destinacija sveta, leta 2021 pa 
bo Evropska gastronomska regija! 

Pri izbiri svojega cilja za kampiranje v Sloveniji se lahko 
zanesete na pričakovano kakovost opreme in storitev. 
Združenje kampov Slovenije je član evropskega združenja 
European Federation of Campingsite Organisations and 
Holiday Park Associations. 
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2,067 
milijona 

prebivalcev

20.273 km2 
površina

10.000 km2 
gozdov = 3. najbolj 

gozdnata država v Evropi

26.000 km 
dolžina vodotokov

46,6 km 
dolžina morske obale

2864 m 
najvišji vrh, Triglav

več kot 10.000 
kraških jam

13,29 % 
površina zavarovanih 

območij

Ljubljana 
glavno mesto

slovenščina 
uradni jezik 

(na narodnostno mešanih 
ozemljih tudi madžarščina in 

italijanščina)

1. 5. 2004 
vstop v Evropsko unijo

So
ča
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  1. 
država sveta z nazivom 

Zelena destinacija

Zelena shema slovenskega turizma, 
izvirni nacionalni certifikacijski sistem, 

navdušuje strokovno javnost po vsem svetu.

  8 
UNESCO 

znamenitosti naravne, kulturne in nesnovne dediščine

  14 
naravnih zdravilišč

  20. maj 
Združeni narodi so na pobudo Slovenije 20. maj razglasili za svetovni dan čebel, 

dan namenjen zavedanju izjemnega pomena čebel za preživetje človeka.
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4 
 turistične regije 

Slovenija je edina evropska država, ki povezuje Alpe, Mediteran in Kras ter Panonsko nižino.

1
Alpska Slovenija

Mediteranska in 
Kraška Slovenija

3

Termalna Panonska 
Slovenija

Ljubljana in Osrednja Slovenija
4

2

  dni 
doživetij v vseh 4 letnih časih

  Podnebje 

in temperatura

sredozemsko 
na obali

celinsko 
v notranjosti

alpsko 
v gorskem svetu

JUL 23.8°C / 73.4 F 21.6°C / 69.8 F 17.7°C / 62.6  F 7.4°C / 44.6 F

JAN 4.6°C / 39.2 F 0.4°C / 32 F -3.7°C / 26.6 F -7.7°C / 19.4 F

Portorož • 2 m Novo mesto • 220 m Rateče • 846 m Kredarica • 2514 m

Povprečna dnevna temperatura v obdobju 2004 – 2013 na navedeni lokaciji. Podatki iz arhiva ARSO. Ve
lik

a 
pl

an
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a
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Pri izbiri pravega kampa zase se v 
Sloveniji lahko zanesete na nacionalno 
kategorizacijo

V skladu s slovenskimi predpisi so vsi 
kampi v Sloveniji prostorsko funkcionalno 
zaokroženi, ograjeni, varovani in ponoči 
osvetljeni. Dovozne poti v vseh so 
široke najmanj tri metre. Površine za 
kampiranje so ravne in urejene, pred 
vhodom je parkirni prostor. Po predpisih 
imajo urejeno tudi hrambo vrednostnih 
predmetov, zavarovano kurišče, prostor za 
čiščenje kemičnega stranišča in za izpust 
fekalne vode ter možnost odmika med 
šotori za najmanj tri metre. Vsakemu 
kampirnemu mestu zagotavljajo 200 litrov 
tekoče vode na dan. Vsi kampi imajo tudi 
urejen sistem za obravnavo pritožb gostov. 

Vsak kamp v Sloveniji, razen zmogljivosti 
za kampiranje na turističnih kmetijah, 
ima z zvezdicami (od 1 do 5) obvezno 
označeno kategorijo opremljenosti in 
kakovosti storitev. Več zvezdic pomeni 
višjo kategorijo. 

KAMP Z ENO ZVEZDICO« 

Povprečna velikost prostora za postavitev 
šotora je najmanj 55 kvadratnih metrov. 
Najmanj 40 odstotkov kampirnih mest 
ima električne priključke. 

KAMP Z DVEMA 
ZVEZDICAMA««

Povprečna velikost prostora za postavitev 
šotor je najmanj 60 kvadratnih metrov. 
Najmanj 50 odstotkov kampirnih mest 
ima električne priključke. 
Kamp ima tudi možnost dostopa do 
interneta. 

KAMP S TREMI 
ZVEZDICAMI«««

Povprečna velikost prostora za postavitev 
šotora je najmanj 70 kvadratnih metrov. 
Najmanj 70 odstotkov kampirnih mest 
ima električne priključke. 
Kamp ima tudi: 
• internetni kotiček, 
• otroško igrišče z igrali, 
• organizirano rekreacijo za goste, 
• trgovino z živili in organizirano gostinsko 

ponudbo, če v oddaljenosti do 500 metrov 
ni gostinskih obratov z jedmi in pijačo. 

 ZVEZDICE OPREMLJENOSTI IN STORITEV 
 V SLOVENSKIH KAMPIH
 

Izvirne nastanitve v stiku z naravo 
lahko odkrivate po vseh slovenskih 
regijah 

Inovativna oblika nastanitve v naravnem 
okolju z dodatkom razkošja je po 
slovenskih predpisih nadstandardna 
dopolnilna ponudba raznih nastanitvenih 
gostinskih obratov. Poleg kampov lahko 
glamping ponujajo tudi hoteli, moteli, 
penzioni, gostišča, prenočišča in apartmaji. 
Za glamping ni uradne kategorizacije, 
obstajajo pa ocenjevalna merila 

KAMP S ŠTIRIMI 
ZVEZDICAMI««««

Povprečna velikost prostora za postavitev 
šotora je najmanj 80 kvadratnih metrov. 
Najmanj 80 odstotkov kampirnih mest 
ima električne priključke in najmanj  
30 odstotkov kampirnih mest je označenih. 
Kamp ima tudi: 
• brezžično internetno povezavo na  

50 odstotkov kampirnih mest,
• trgovino z živili, 
• skupni družabni prostor za goste.
 

KAMP S PETIMI 
ZVEZDICAMI«««««

Povprečna velikost prostora za postavitev 
šotora je najmanj 90 kvadratnih metrov. 
Vsa kampirna mesta imajo električne 
priključke in najmanj 50 odstotkov 
kampirnih mest je označenih. 
Kamp ima tudi: 
• brezžično internetno povezavo na vseh 

kampirnih mestih;
• toplo vodo na vseh umivalnikih, 
• restavracijo in trgovino z živili. 

 NADSTANDARDNI GLAMPING 
 V SLOVENIJI

specializiranih podjetij, ki glampingom 
dodeljujejo kategorije (npr. zvezdice) v 
okviru svojih blagovnih znamk. Minimalni 
standardi nastanitvene ponudbe vsakega 
glampinga so urejene sanitarije, oskrba 
s tekočo vodo in posode za ločevanje 
odpadkov.

V Sloveniji se glamping razvija že 
desetletja. Možne so nastanitve v vinskih 
sodih, hiškah v drevesnih krošnjah, 
čebelnjakih, na senikih, v lesenih (tudi 
ogrevanih) šotorih in kočicah, hiškah 

na vodi, indijanskih šotorih tipijih ali 
orientalskih šotorih jurtah, kavbojskih 
vozovih, tradicionalnih panonskih hišah, 
kritih s slamo, keltskih hišicah, razkošnih 
mobilnih hišah, hiškah v obliki kozolcev 
in mlinov, safari šotorih in še marsikje. 
Izberete ga lahko v domala vseh naravnih 
okoljih ‒ od vinogradov prek gorskega 
sveta do jezer in parkov. V Sloveniji so tudi 
glampinška letovišča, kot so zelene vasi, 
glampinški parki, eko glampinška naselja 
in območja ekološkega butičnega turizma.
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 ZANESLJIVA POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME
Postanek na slovenskem postajališču 
zagotavlja mir za počitek 

Slovenski predpisi postajališča za 
avtodome opredeljujejo kot zaokrožena, 
prostorsko in funkcionalno urejena 
in opremljena zemljišča, namenjena 

postavitvi bivalnih vozil zaradi počitka. 
Postajališča imajo vstopno zapornico, 
ravne površine z označenimi mesti za 
postavitev vozil, električne priključke za 
vsa označena mesta, oskrbo s tekočo vodo, 
posode za ločeno zbiranje odpadkov ter 
prostor za praznjenje kemičnega stranišča 

in za izpust fekalne vode.

Postajališča za avtodome v Sloveniji ne 
ponujajo dodatnih gostinskih storitev, 
so pa ta pogosto v neposredni bližini 
postajališč. Slovenska postajališča za 
avtodome nimajo kategorizacije. 

  možnost najema vroče kadi

  možnost najema zasebnih kopalnic

  room service 
    (strežba zajtrka ali  večerje 
    v nastanitvi)

  možnost naročila storitve
    masaže v nastanitvi

  toaletni prostori, prirejeni za  
   invalide

  pralni stroji

  sušilni stroji

  izpust za kemični WC

  izpust sanitarne vode in WC za   
   avtodome

  možnost najema bungalovov

  možnost najema počitniških    
   prikolic

  možnost najema šotorov

  internetni kotiček

  Wi-Fi odprto brezžično omrežje

  možnost polnjenja jeklenk s plinom

  domače živali dovoljene

  trgovina

  restavracija

  plaža

  plavalni bazen - odprt

  plavalni bazen - pokrit

  brez sence

  delna senca

  popolna senca

  animacija odraslih gostov

  otroški mini klub

  otroško igrišče

  teniško igrišče

  najem kolesa

  odbojka na mivki

  mini golf

  golf*

  ribolov*

  vodni športi

  savna

  vodni park

  najem kanuja

  fitnes studio

  wellness

  plezalna stena 

  jadralno padalstvo

  adrenalinski park

  možnost najema kuhinje

  možnost najema hladilnika

  možnost najema zamrzovalne skrinje

  pitna voda

  električni priključki za 
    vsa označena parkirna mesta

  električna polnilnica za avtomobile

  kava bar

  WC sanitarije

  plavanje*

  športna igrišča*

  pohodništvo

  kolesarjenje

  kulturne znamenitosti*

  naravne znamenitosti*

  jahanje*

  lov*

  smučanje*

  kolesarski kamp

  specializirana namestitev  
      za pohodnike

  specializirana namestitev  
      za kolesarje

LEGENDA PIKTOGRAMOV

*  dodatna ponudba v razdalji največ 4 kilometre od nastanitve
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Viri: Kartografska osnova in tematski podatki Kartografija d.o.o.
Državna meja Geodetska uprava RS, februar 2018
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LEGENDA

 avtocesta

 hitra cesta

 regionalna cesta

 stranska cesta

 železniška proga

 mednarodni mejni prehod

 meddržavni mejni prehod

   mednarodno letališče

   naravno zdravilišče 
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ALPSKA
SLOVENIJA

Aktivno 
med najvišjimi gorami 

in najbolj divjimi vodami
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Alpska Slovenija svet prijazno dostopnih hribov in 
gora. Na eni strani naravne zaklade Julijskih Alp varuje 
pravljični Zlatorog, na drugi strani se kopasto Pohorje 
stika z Mariborom, mestom najstarejše trte na svetu. 

Na območju najvišjih slovenskih vrhov in najbolj 
slikovitih rek, jezer in slapov združite svojo izbiro 
kampinga, karavaninga in glampinga s pohodništvom 
in kolesarstvom v Julijskih Alpah, Kamniško-
Savinjskih Alpah in na Pohorju. 

Kampi Alpske Slovenije so povezani tudi z odličnimi 
možnostmi za vodne športe, kot so veslanje na jezerih 
ali rafting, kajak in kanu na kristalno čistih rekah. 
V njih čakajo pravi izzivi tudi ljubitelje ribolova in 
muharjenja. 
Odkrivajte Alpsko Slovenijo odgovorno. V kampih se 
dogovorite za vodenje!  

B
le

d
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Camping Bled 
Kidričeva 10c, SI-4260 Bled

t +386 (0)4 575 20 00
e info@camping-bled.com
www.camping-bled.com

obratovalni čas: 1. 4. − 15. 10.

površina: 12 ha
št. mest: 280 / št. oseb: 900

GPS: N 46.3617, E 14.0821

       

       

       

    

NA OBALI NAJLEPŠEGA SLOVENSKEGA JEZERA

Ko za življenje v naravi izberete zeleno dolino, ki se stika z obalo Blejskega jezera, se lahko 
prepustite sprostitvi ob vodi v blagodejni klimi pod Alpami ali pa si počitnice razgibate s 
kolesarjenjem, pohodništvom, raftingom, soteskanjem in drugimi doživetji na prostem. 
Kamp ob slovitem jezeru je odlično izhodišče za raziskovanje Slovenije.  

CAMPING BLED«««««

ODKRIVAJTE BLED, 
ALPE IN SLOVENIJO
Bled navdušuje z jezerom in otokom, 
gradom na pečini, bližnjim vintgarjem 
ter drugimi naravnimi in kulturnimi 
posebnostmi. Najvišje gore Slovenije 
vzbujajo željo po aktivnostih v naravi. Do 
glavnega mesta Slovenije je le dobrih 40 
minut vožnje. Iz kampa v enem najlepših 
alpskih letovišč v Evropi je lahko 
dostopna vsa raznolikost Slovenije!  

1
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Camping Šobec
Šobčeva cesta 25, SI-4248 Lesce

t +386 (0)4 53 53 700
e camping@sobec.si

www.sobec.si

obratovalni čas: april − oktober

površina: 15 ha
št. mest: 500 / št. oseb: 2000

GPS: N 46.3548, E 14.1502

      

       

       

       

     

MED BOROVCI OB KRISTALNO ČISTIH VODAH – 
VAŠ PROSTOR V NARAVI

V zavetju mogočnih Karavank in Julijskih Alp, med izjemno čisto Savo Dolinko in 
naravnim jezerom Šobec s plažo, že več kot 60 let vabi kamp, ki presega pričakovanja. 
Parcele za kampiranje in lesene bungalove obkrožajo borovci, ki še poudarjajo mir 
življenja v naravi. Športne zmogljivosti in lepota okoliških krajev omogočajo rekreacijo in 
izbrana adrenalinska doživetja. Spoznajte kamp Šobec – edinstven košček narave, ki vam 
bo pomagal pobegniti od glasnega vsakdana in znova vzpostaviti notranje ravnovesje.

CAMPING ŠOBEC«««««

OKUSITE LOKALNE 
DOBORTE
Poleg trgovine in športnih objektov 
vas v kampu čaka tudi odlična 
restavracija, zgrajena iz lesa v tipičnem 
gorenjskem slogu. Tu lahko med 
drugim okušate domačo gorenjsko 
hrano, pripravljeno iz lokalnih 
sestavin, pridobljenih z okoliških 
kmetij.

2
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Garden Village Bled
Cesta Gorenjskega odreda 16, SI-4260 Bled

t +386 (0)8 389 92 20
e info@gardenvillagebled.com
www.gardenvillagebled.com

obratovalni čas: 1. 4. − 1. 11.

površina: 1,2 ha
št. enot: 24 / št. oseb: 92

GPS: N 46.3575, E 14.0980

       

       

       

   

V RAZKOŠJU DREVES IN VODE

Le 300 metrov od Blejskega jezera so med drevesi, ribnikom, potokom in vrtom 
presenetljive lesene hišice, glamurozni šotori in šotori na pomolu. Na sončnem posestvu, 
kjer je bila nekoč vrtnarija, drevesa niso le vaši spremljevalci, temveč kar sostanovalci. 
Skozi eno izmed hišic raste kar osem dreves! Izvirna ureditev se ponaša z nagrado Sejalec 
za najboljšo idejo v slovenskem turizmu in s TripAdvisor certifikatom odličnosti. 

GARDEN VILLAGE BLED

DOBROTE Z 
LASTNEGA VRTA

Del vasi je restavracija Vrtnarija, 
ki z dobrotami z lastnega vrta in z 
okoliških lokalnih kmetij, tradicijo 
slovenske kulinarike bogati z novimi 
pristopi. Ogled vrta z zelenjavo, zelišči 
in sadjem je eno od mnogih doživetij, 
ki jih ponuja ta unikatni poligon za 
življenje v stiku z naravo.

3
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GLAMPING 
RIBNO
RAZKOŠJE MED DREVESI IN VODAMI 

V smrekovem gozdu blizu Save in nedaleč od Blejskega jezera je osem lesenih hišic. S 
premišljeno oblikovano opremo, leseno kadjo in ločeno kopalnico zagotavljajo razkošno 
udobje. Vasica hišk ima skupno savno in družabni prostor. Na pragu svoje hišice lahko 
pričakujete košarico slovenskih dobrot, drugo kulinariko pa lahko okušate v bližnjem 
hotelu Ribno. 

Glamping Ribno, Slovenska vas 
Izletniška c. 44, SI-4260 Bled 

t +386 (0)4 578 31 00
e info@hotel-ribno.si 
www.hotel-ribno.si 

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

 površina: 0,17 ha
št. enot: 8 / št. oseb: 32

GPS: N 46.3464, E 14.1196

       

       

  

POSTAJALIŠČE ZA 
AVTODOME BLED 5

  

Postajališče za avtodome Bled, Ulica Jule Vovk Molnar 4, SI-4260 Bled 
t +386 (0)41 335 858, e camperstop.bled@gmail.com 
www.bled.si

št. mest: 22 

GPS: N 46.3704, E 14.1184

          

          

4

POTUJTE ZELENO PO 
SLOVENIJI

Občutljivo naravno 
ravnovesje 

v zaščitenih območjih narave Slovenije 

lahko pomagate ohraniti tako, da stopate po 

uhojenih in označenih poteh. Vsak sprehod 

izven predvidene poti lahko povzroči biotsko 

neravnovesje. Pohodniki lahko sledite 

značilnim rdeče-belim markacijam, 

ki označujejo uhojene planinske poti. 
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CAMP 
DANICA««««

BLIZU LEPOT 
TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA 

Med najlepšimi predeli Triglavskega narodnega parka je Bohinjsko jezero, iz katerega 
teče Sava Bohinjka. Le nekaj kilometrov od jezera je ob strugi te alpske reke kamp, ki 
privlači ljubitelje narave, sproščujoče rekreacije in adrenalinskih izzivov na prostem ter 
ne nazadnje številnih tradicionalnih bohinjskih prireditev. V bližini je tudi vodni park s 
privlačno wellness ponudbo. 

Camp Danica
Triglavska 60, SI-4264 Bohinjska Bistrica

t +386 (0)4 572 17 02
e info@camp-danica.si
www.camp-danica.si

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

 površina: 4,5 ha
št. mest: 250 / št. oseb: 750

GPS: N 46.2746, E 13.9495

       

       

       

       

     

CAMPING 
KAMNE«««

Z RAZGLEDOM NA TRIGLAV 

Iz kampa v Zgornjesavski dolini se širi lep pogled na Triglav, najvišjo goro Slovenije. 
Kamp, v katerem so tudi glamping hiške, ponuja idealno kombinacijo aktivnih počitnic 
in mirnega bivanja v naravi. Družinski kolesarski in pohodniški izleti vodijo do krajev s 
tipično alpsko arhitekturo, med cvetoče travnike in do lokalnih gostiln. Izkušene planince 
čaka obilo gorskih izzivov! 

Camping Kamne
Dovje 9, SI-4281 Mojstrana 

t +386 (0)4 589 11 05 
e info@campingkamne.com
www.campingkamne.com

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

 površina: 1,2 ha
št. mest: 60 / št. oseb: 180

GPS: N 46.4644, E 13.9572

       

      

7

6
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Camp Špik 
Jezerci 15, SI-4282 Gozd Martuljek 

t +386 (0)51 634 466 
e info@camp-spik.si 

www.camp-spik.com

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

površina: 3 ha
št. mest: 200 / št. oseb: 600

GPS: N 46.4851, E 13.8374

       

       

    

CAMP ŠPIK«««

POD PRAVLJIČNIMI GORAMI

V Gozdu - Martuljku je v zavetju ene najlepših gorskih kulis Slovenije, Špikove skupine, 
kamp z 200 urejenimi parcelami v naravni senci. Umirjen dopust v naravi lahko tu 
združite z ogledi kulturnih in naravnih znamenitosti na tromeji med Slovenijo, Avstrijo 
in Italijo. Za aktivnejše je v neposredni bližini kampa na voljo več kot 150 kilometrov 
označenih pešpoti in 200 kilometrov kolesarskih poti. Tu so tudi možnosti za gorsko 
kolesarjenje, vodne športe in izzive v zraku. Bolj umirjene pa navduši že pogled iz kampa 
in vse seveda lokalna kulinarika. 

KJER SE AVANTURA 
ZAČNE
V dvoje ali z družino je kamp Špik 
odlično izhodišče za odkrivanje 
turističnega območja Kranjske Gore, 
priljubljenega gorskega središča na 
obronkih Triglavskega narodnega 
parka. 

8
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Kamp Koren Kobarid
Ladra 1b, SI-5222 Kobarid

t +386 (0)5 389 13 11
e info@kamp-koren.si
www.kamp-koren.si

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

površina: 3,5 ha
št. mest: 95 / št. oseb: 380

GPS: N 46.2510, E 13.5868

      

      

       

       

       

    

EKOLOŠKI KAMP OB SMARAGDNI SOČI

Prvi slovenski ekološki kamp povezuje Triglavski narodni park in Sočo, eno najlepših 
evropskih rek. Le 500 metrov od središča Kobarida, mesta zgodovine in kraja odlične 
kulinarike, lahko kampirate po svoje ali pa izbirate med eko brunaricami in glamping 
hiškami. V kampu so tudi savna, solna soba, dvorana, telovadnica, polnilnica za električna 
vozila in defibrilator.

KAMP KOREN KOBARID««««

OKOLJU PRIJAZNE 
POČITNICE
Kamp z znakom EU za okolje, s 
certifikatom Eco camping in z Eko 
marjetico, evropskim certifikatom 
za sonaravni eko turizem, se ponaša 
tudi z nazivom Slovenia green 
accommodation. Tu je vse urejeno 
z mislijo na naravo in na varovanje 
naravnih virov. V kampu so zeliščni 
nasadi, na voljo so sadje, zelenjava in 
druge dobrote z okoliških kmetij. 

9
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KAMP POLOVNIK
«««	

11

   

Kamp Polovnik, Ledina 8, SI-5230 Bovec 
t +386 (0)5 389 60 07, e kamp.polovnik@siol.net 
www.kamp-polovnik.com

obratovalni čas: 1. 4. − 15. 10.

površina: 1,5 ha / št. mest: 70 / št. oseb: 250 

GPS: N 46.3359, E 13.5582

          

       

KAMP LEBANČ
««
	 10

   

Kamp Lebanč, Podbela 52, SI-5223 Breginj
t +386 (0)41 342 057, e info@kamplebanc.com
www.kamplebanc.com

obratovalni čas: 1. 4. − 15. 10.

površina: 1 ha / št. mest: 45 / št. oseb: 180 

GPS: N 46.2392, E 13.4479

          

       

KAMP 
ŠENKOVA DOMAČIJA 12

   

Šenkova domačija, Zg. Jezersko 140, SI-4206 Zg. Jezersko 
t +386 (0)41 777 188, e info@senkovadomacija.si
www.senkovadomacija.si

obratovalni čas: 15. 4. − 15. 10.

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

GPS: N 46.4080, E 14.5208

          

         

POTUJTE ZELENO PO 
SLOVENIJI

Podpirajte lokalne 
proizvajalce: 

kmete z naročilom jedi iz lokalnih sestavin, 

obrtnike z nakupom njihovih izdelkov in 

umetnike s spoznavanjem ali nakupom njihovih 

umetnin. Poiščite zaščitni znak ”Izbrana 

kakovost Slovenija”, ki označuje kmetijske 

pridelke in živila, ki so pridelana in predelana v 

Sloveniji. 
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Kamp & Fun Park Menina
Varpolje 105, SI-3332 Rečica ob Savinji

t +386 (0)40 525 266
e info@campingmenina.com
www.campingmenina.com

obratovalni čas: 15. 4. − 5. 11.

površina: 10 ha
št. mest: 200 / št. oseb: 800

GPS: N 46.3114, E 14.9095

      

       

       

       

    

NAJBOLJŠE V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI

Ob Savinji, alpski reki, ki začenja svojo pot v bližnjem slikovitem slapu Rinka, je po 
mnenju mnogih verjetno najboljši kamp na svetu! Reka in jezero v kampu omogočata 
poletno ohladitev, adrenalinski park z zipline progami in številne možnosti za šport 
v izjemni naravi pa zagotavljajo vznemirljiva doživetja na vodi ter na pohodniških in 
kolesarskih potepih po gorah. V kampu je plezalna stena, blizu so tudi naravna plezališča. 

KAMP & FUN PARK MENINA««««

PIVO, VINO IN 
KUHINJA OB OGNJU
Restavracija v kampu prireja pokušnjo 
lokalnih vrst piva, jabolčnika in 
izbranih slovenskih vin. S pokušnjo 
v bližnji kleti lahko pridobite celo 
diplomo! Med animacijami za otroke 
so tudi večeri ob tabornem ognju z 
učenjem kuhanja. Ognjišče ob kampu 
je priljubljen družabni prostor. 

13
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Avtocamp Šmica
Luče − Podveža 1a, SI-3334 Luče 

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

www.camp-smica.com

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

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

GPS: N 46.3613, E 14.7363

       

      

     

LE SKOK OD LOGARSKE DOLINE 

Zavetje gozda vabi na obrežje reke Savinje. Luče so slikovito izhodišče za ogled slovitih 
naravnih in kulturnih znamenitosti Zgornje Savinjske doline. Sprehajalne in pohodniške 
poti vabijo v Logarsko dolino, Robanov in Matkov kot, do Snežne jame ali na Veliko 
planino. Za nastanitev lahko izberete šotor ali prikolico, leseno hiško, bungalov ali sobo. 

AVTOKAMP ŠMICA«««

RAZGIBAJTE SE PO 
SVOJE
Namestitev je le začetna točka za vaše 
odkrivanje narave. Poleg pohodništva 
in planinarjenja vas čakajo izzivi 
adrenalinskih spustov s kajakom 
ali raftom, kolesarjenje z najetim 
kolesom, tenis na peščenem igrišču ali 
preprosti potepi v razkošje narave. 

14
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#ifeelsLOVEnia
#myway

MOJ NAČIN 
DELJENJA 
TRENUTKOV. 
Svoja najljubša doživetja delite na družbenih omrežjih z 
značko #ifeelsLOVEnia.

www.slovenia.info

NAJ VAS 
NAVDIHNE
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AVTOKAMP 
KEKEC«««

VSE LETO BLIZU MESTA 

Le šest kilometrov od Maribora, drugega največjega slovenskega mesta, je vse leto odprt 
kamp, ki je odlično izhodišče za obisk Mariborskega Pohorja. Do prizorišča rekreacije in 
slovitih športnih prireditev vozi pohorska vzpenjača. V bližini kampa so proga za gorske 
kolesarje, vadbišče za golf in ribnik za športni ribolov. Tu so tudi trgovina, pekarna, 
restavracija in hotel z bazenskim kompleksom. 

Avtokamp Kekec
Pohorska ulica 35 c, SI-2000 Maribor 

t +386 (0)40 225 386, +386 (0)40 665 732
e bernard@cck.si

www.cck.si

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

 površina: 1,5 ha
št. mest: 100 / št. oseb: 200

GPS: N 46.5358, E 15.6043

       

     

PANORAMA 
GLAMPING VISOLE
POVEZANO Z NARAVO OB VZNOŽJU POHORJA 

Zelo posebna in okolju prijazna glamping hiška je zasnovana po edinstvenem konceptu 
in prinaša prav tako, edinstveno izkušnjo med valovitimi zelenimi hribčki Slovenske 
Bistrice, v bližini Maribora. Intimno in estetsko dovršeno bivališče nudi udoben 
romantični pobeg ali osvežujoč oddih za dva. Opremljeno je z razkošno zakonsko 
posteljo, mizico, stoli in komodo.

Panorama Glamping Visole
Visole 63, SI-2310 Slovenska Bistrica 

t +386 (0)51 317 162
e info@panorama-glamping.com
www.panorama-glamping.com

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

 površina: 0,4 ha
št. enot: 2 / št. oseb: 7

GPS: N 46.4028, E 15.5338

      

       

       

    

15
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Čist, svež in 
neonesnažen 

zrak

Dežela 
gozdov 

(58 % gozdnatost)

Tekoča, 
pitna voda 

iz pipe

Varna 
država

Domača 
ekološka 

hrana

Maribor, središče slovenske Štajerske in drugo največje mesto v Sloveniji, zaznamujejo izjemne 
naravne danosti, od zelenih gozdov Pohorja, sončne vinorodne pokrajine, do reke Drave, ki 
teče skozenj. Evropska prestolnica kulture 2012 se ponaša s številnimi kulturnimi in drugimi 

znamenitostmi, največja med njimi je Guinnessova rekorderka, najstarejša trta na svetu. 
Maribor ima sloves veselega in gostoljubnega mesta ter je poznan kot odlična vinsko-

kulinarična destinacija. Podajte se na raznolika doživetja, od odkrivanja mestnih znamenitosti, 
raziskovanja vinorodnih gričev peš ali s kolesom, do osvežilnega veslanja po Dravi. Ljubitelji 

adrenalina se lahko preizkusite v bike parku, wake parku ali pustolovskem parku.

www.visitmaribor.si

Brezplačna aplikacija
VISIT MARIBOR

SLOVEN I JA

Obiščite turistični biser, 
ki ga množice še niso odkrile!

Glamping med vinogradi
Kampiranje 

pod vznožjem zelenih 

gozdov Pohorja

Postajališča za avtodome v centru mesta ter ob idilični reki Dravi 

ZZTMB_Oglas_Katalog-kampov_A4_avg2018.indd   1 31. 08. 2018   10:16:24
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ZDRUŽITE KAMPIRANJE 
IN NAJBOLJŠA DOŽIVETJA

V ALPSKI SLOVENIJI

NARAVNO V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU.
Do zakladov narave vodijo urejene parkovne poti. Na izletih z vodniki  opazujte in 
fotografirajte živali. V info centrih si oglejte multivizijske predstavitve in razstave.

V STIKU Z VODO
V DOLINI SOČE.
Doživite rafting, soteskanje, največji 
zip line v Evropi in druge športne in 
adrenalinske izzive. Obiščite naravna 
kopališča, privoščite si ribolov. Poglejte 
na Sočo iz zraka ali z razglednih 
pohodniških točk. Ne zamudite 
okušanja svetovno priznane kulinarike 
pri najboljši chefinji Ani Roš in na 
drugih točkah gastronomskega kroga 
ob Soči. 
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ODGOVORNO 
PO BOHINJU.
Kraj v Triglavskem narodnem parku je 
mesto odgovorne mobilnosti Alpine Pearl. 
Pridite z javnim prevozom. Vstopite na 
muzejski vlak slikovite železniške proge. 
Obiščite Mednarodni festival alpskega 
cvetja!

PRESENETLJIVO 
V MARIBORU IN NA
POHORJU.
V središču Maribora vas čaka najstarejša
trta na svetu! Z mestom se stika zeleno
hribovje s smučišči, pohodniškimi 
in kolesarskimi potmi in termalnimi 
Zrečami. V zaledju Maribora so slikoviti 
vinorodni griči.

PANORAMSKO 
V LOGARSKI DOLINI.
Naj vas na Solčavski panoramski cesti 
presenetijo razgledi na eno od najlepših 
ledeniških dolin v Evropi. Odpravite se 
do slapa Rinka, obiščite domačije starih 
obrti.

SVETOVLJANSKO
NA BLEDU.
Pustite se s pletno zapeljati na otok 
Blejskega jezera – ikone alpske 
Slovenije. V njegovi cerkvi pozvonite 
za srečo. Obiščite blejski grad z 
najboljšimi razgledi. Poskusite blejsko 
kremno rezino.

˃ POIŠČITE SVOJ NAVDIH: www.slovenia.info
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TERMALNO 
PANONSKA 
SLOVENIJA

Dobro počutje 
med termalnimi vrelci 

in vinogradniškimi griči



|31|31

Termalna Panonska Slovenija je območje zdravilnih 
voda in najlepših poti do dobrega počutja. Kar 12 
naravnih zdravilišč z dokazano učinkovitostjo je doma 
v pokrajini vinogradniških gričev, gostoljubnih kmetij 
s srčno kulinariko in številnih gradov. Tu domišljijo 
razburkajo tudi zgodbe ene od nekdaj najmočnejših 
plemiških rodbin v Evropi. 

Mnogi kampi na tem območju so povezani s 
termalnimi kopališči, vodnimi parki in wellness centri. 
Navdušujejo z igrišči za različne športe ter z urejenimi 
pohodniškimi in kolesarskimi potmi, primernimi tudi 
za lažje družinske potepe. Tu lahko odkrivate tudi 
zanimiva golf igrišča!

O
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OB IGRIVIH VODAH TERMALNEGA PARKA

Kamp najvišje kategorije od aprila do oktobra zagotavlja sprostitev v mirni okolici in 
uživanje v termalni vodi. Gostje kampa imajo prost vstop v termalni park Aqualuna, 
poletno vodno zabavišče z več kot 3 tisoč m2 vodnih površin, in v pokriti bazen hotela 
Breza. Blizu je bazenski kompleks Termalija Relax z bazeni, gejzirji, whirlpooli in vodnimi 
masažami. V kampu sta igrišči za odbojko na mivki in tenis. 

KAMP NATURA«««««

Kamp Natura
Zdraviliška cesta 24, SI-3254 Podčetrtek

t +386 (0)3 829 78 36
e booking@terme-olimia.com

www.terme-olimia.com

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

površina: 1 ha
št. mest: 46 / št. oseb: 200

GPS: N 46.1653, E 15.6047

       

       

      

   

UDOBNO V 
POČITNIŠKIH HIŠICAH
Poleg odlično urejenih parcel za 
avtodome, prikolice in šotore so v 
kampu na voljo lesene počitniške 
hišice, ki jih odlikujejo sodobno 
opremljeni kuhinja in kopalnica ter 
programi satelitske televizije. V kampu 
so dobrodošli tudi pasji ljubljenčki! 
Okolica omogoča sprehode, potepe in 
rekreacijo v naravi.

17
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BUTIČNO POD ZVEZDNATIM NEBOM

Nad vrelci Term Olimia lahko izberete glamurozno udobje butično zasnovanega resorta 
z razkošno in stilsko opremljenimi šotori. Vsak ima svojo kopalnico, klimo, nekateri 
imajo tudi kuhinjo in zasebni bazen. Zjutraj vas na terasi vašega šotora pričaka košara z 
zajtrkom domačih dobrot z okoliških kmetij. Gostje imajo prost vstop v termalni park 
Aqualuna in bazene Termalija Relax. 

GLAMPING 
OLIMIA ADRIA VILLAGE

Glamping Olimia Adria Village
Zdraviliška cesta 24, SI-3254 Podčetrtek 

t +386 (0)3 829 78 36 
e booking@terme-olimia.com 

www.terme-olimia.com

obratovalni čas: 27. 4. − 12. 10.

 površina: 1 ha
št. enot: 20 / št. oseb: 62

GPS: N 46.1652, E 15.6051

       

       

  

18
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Terme Čatež
Topliška cesta 35, SI-8250 Brežice 

t +386 (0)7 620 78 10 
e info@terme-catez.si
www.terme-catez.si 

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

površina: 14 ha
št. mest: 300 / št. oseb: 1.130

GPS: N 45.8903, E 15.6242

       

       

       

       

   

ODLIČNOST ZA VSE LETNE ČASE 

Večkrat nagrajeni kamp s sodobnimi napajalnimi vozli za avtodome in s popolno 
opremljenimi kamp prostori vse leto vabi k užitkom v naravi in v termah z obiljem 
bazenov. Prijazno podnebje omogoča aktivne počitnice poleti in pozimi. Na voljo je pestra 
izbira športno-rekreativnih vsebin in animacijskih programov, vse goste pa navdušujejo 
bazeni in vodne atrakcije Termalne riviere. Za najmlajše so urejena otroška igrišča. 

NADSTANDARDNO OB 
JEZERU
V kompleksu je peščeno igrišče za 
odbojko, na voljo so tudi igrišča 
za košarko in tenis. Poleg odlično 
urejenih standardnih prostorov so 
na voljo nadstandardne parcele ob 
jezeru. Kamp je odlično izhodišče za 
pohodniške in kolesarske potepe po 
okolici. 

TERME ČATEŽ, TERME VILLAGE - 
KAMP«««««

ADAC

TIPP
2018

19
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Terme Čatež
Topliška cesta 35, SI-8250 Brežice 

t +386 (0)7 620 78 10 
e info@terme-catez.si
www.terme-catez.si

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

površina: 1 ha
št. mest: 110 / št. oseb: 570

GPS: N 45.8898, E 15.6227

       

       

       

    

SLIKOVITO NASELJE 
OB NAJVEČJEM VODNEM PARKU

Ob Termalni rivieri Term Čatež, ki se ponaša z največjim bazenskim kompleksom v 
Sloveniji in daleč naokoli, je naselje 3-zvezdičnih apartmajskih hiš in mobilnih hišic. 
Apartmaji*** za do pet oseb so idealna izbira za družine, vrhunsko opremljene mobilne 
hišice zagotavljajo popolno udobje do šestim osebam. S sončne terase je razgled na vodni 
park s številnimi bazeni s termalno vodo. 

TERME ČATEŽ, TERME VILLAGE - 
APARTMAJI IN MOBILNE HIŠICE

ATRAKCIJE ZA UŽITKE 
365 DNI V LETU 
Več kot 12 tisoč m2 vodnih površin 
edinstvene zimske in poletne 
Termalne riviere navdušuje z valovi, 
počasno reko, otroškim vodnim 
parkom, drčami in tobogani, 
podvodnimi masažami in drugimi 
atrakcijami. Dodatna doživetja 
zagotavljajo zabaviščni park in pester 
program animacij. 

ADAC

TIPP
2018

20
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Terme Čatež
Topliška cesta 35, SI-8250 Brežice 

t +386 (0)7 620 78 10 
e info@terme-catez.si
www.terme-catez.si 

obratovalni čas: april − september

površina: 4 ha
št. enot: 35 / št. oseb: 160

GPS: N 45.8903, E 15.6242

       

       

       

      

UNIKATNE DOŽIVLJAJSKE POČITNICE 

Med termalnimi vrelci in jezerom je idiličen prostor za drugačna doživetja. V Termah 
Čatež lahko izkusite življenje na način starodavnih indijanskih plemen ali gusarjev na 
jezeru, hkrati pa vas le nekaj minut hoda loči od največjega bazenskega kompleksa v 
Sloveniji in daleč naokoli. 

TERME ČATEŽ, TERME VILLAGE - 
INDIJANSKA VAS IN 
GUSARSKI ZALIV

PLAVAJOČE HIŠICE IN 
INDIJANSKI ŠOTORI
Šotori Indijanske vasi pričarajo 
življenje z naravo na način starodavnih 
indijanskih plemen. Plavajoče 
lesene hišice vabijo v gusarski zaliv. 
Počitniško domovanje iz naravnih 
materialov je s kopnim povezano z 
lesenim mostom, lesena terasa ponuja 
razgled na jezero. Oprema hišic in 
šotorov zagotavlja udobno in užitkov 
polno počitnikovanje za vse generacije. 

ADAC

TIPP
2018

21
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Terme Ptuj
Pot v toplice 9, SI-2250 Ptuj 

t +386 (0)2 749 45 80
e kamp@terme-ptuj.si

www.sava-camping.com

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

površina: 1,8 ha
št. mest: 120 / št. oseb: 400

GPS: N 46.4227, E 15.8543

      

       

       

       

V NAJSTAREJŠEM SLOVENSKEM MESTU 

Le lučaj od središča Ptuja, najstarejšega slovenskega mesta, ki je s svojimi kurenti in 
pustovanji varuh Unescove dediščine, je kamp, ki združuje bližino mesta, razkošno 
ponudbo Term Ptuj in lepoto narave ob Dravi. V sodobnem rekreacijskem središču, 
ki poleg prostorov za avtodome, prikolice in šotore omogoča najem mobilnih hišic in 
glamping v vinskih sodih, lahko izberete tudi kampiranje s polpenzionom. 

KAMP TERME PTUJ««««

Z NAVDIHI IZ RIMSKIH 
ČASOV
Kampisti si lahko tu privoščite 
doživetja termalnega parka s kar 14 
notranjimi in zunanjimi bazeni ter 
v Grand Hotelu Primus sprostitev 
v edinstvenem wellnes centru v 
rimskem slogu. Ljubitelji aktivnih 
počitnic se lahko podate na Ptujsko 
jezero z možnostmi za številne vodne 
športe in na golfsko igrišče Ptuj. 

22
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Terme 3000
Kranjčeva ulica 12, SI-9226 Moravske Toplice

t +386 (2)2 512 12 00 
e recepcija.camp2@terme3000.si

www.sava-camping.com 

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

površina: 7 ha
št. mest: 430 / št. oseb: 860

GPS: N 46.6800, E 16.2205

       

       

      

     

OB VRELCIH ČRNE TERMOMINERALNE VODE

Kamp, ki deluje v sklopu naravnega zdravilišča, ponuja neomejen vstop v doživljajski 
kompleks z 11 zunanjimi in notranjimi bazeni. Izberete lahko tudi kampiranje s 
polpenzionom in poleg kopanja uživate v samopostrežnem zajtrku in večerji. V sklopu 
term so na voljo tudi solarij in savne, wellness, masaže, kopeli in druge storitve medico-
wellness centra Thermalium. Vredno je izkusiti tudi edinstveno črno termomineralno 
vodo z blagodejnimi učinki. 

KAMP TERME 3000««««

AKTIVNO NA IGRIŠČU 
ALI S KOLESOM 
V športnorekreacijskem parku lahko 
igrate tenis, nogomet, košarko in 
odbojko. Za ljubitelje golfa je tu 
golfišče Livada, ki z 18 igralnimi polji 
obkroža terme in kamp. Okolico lahko 
raziščete s kolesi, ki jih je mogoče tudi 
najeti. 

23
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Terme Banovci
Banovci 1a, SI-9241 Veržej 

t +386 (0)2 513 14 00 
e terme.banovci@terme-banovci.si 

www.sava-camping.com

obratovalni čas: 29. 3. − 3. 11.

 površina: 5 ha
št. mest: 180 / št. oseb: 500

GPS: N 46.5714, E 16.1715

       

       

       

KAMP 
TERME LENDAVA«««

NA STIČIŠČU TREH DRŽAV 

Slovenija, Madžarska in Hrvaška se stikajo na območju slikovitih Lendavskih goric. 
Lendava, mesto pod njimi, je kraj s parafinsko termalno vodo. Gostje kampa ob Termah 
Lendava imajo neomejen vstop v kar osem bazenov s to zdravilno vodo. Navdušujejo jih 
tudi wellness, zdravstvene in gostinske storitve. Kampistom je na voljo udobje hotelskega 
resorta – tudi z izbiro polpenziona.

Terme Lendava
Tomšičeva 2a, SI-9220 Lendava 

t +386 (0)2 577 44 00 
e info@terme-lendava.si

www.sava-camping.com

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

 površina: 1 ha
št. mest: 90 / št. oseb: 200

GPS: N 46.5528, E 16.4595

       

       

       

  

KAMP 
SONČNI GAJ -  
TERME BANOVCI«««

TUDI ZA NUDISTE 

V Prlekiji, pokrajini na zahodnem bregu reke Mure, je poleg klasičnega kampa na voljo 
tudi poseben del kampa za nudiste. Sončni gaj je bil prvi evropski naturistični kamp 
ob termalnem kopališču. Poleg kopališča doživetja obljubljajo wellness center, urejen 
v lokalnem prleškem stilu, in ponudbo značilne prleške kulinarike. Izberete lahko tudi  
kampiranje s samopostrežno večerjo in zajtrkom. 

25
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Glamping Sončna dolina Bioterme 
Moravci v Slovenskih goricah 34 b

SI-9243 Mala Nedelja 
t +386 (0)2 565 20 02 

e hotel@bioterme.si
www.bioterme.si 

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

površina: 1,7 ha
št. enot: 33 / št. oseb: 132

GPS: N 46.5146, E 16.0522

       

       

    

DRUGAČNO DOŽIVETJE PRLEKIJE 

Sredi neokrnjene narave v osrčju Prlekije, nedaleč od mesta Ljutomer, si lahko privoščite 
užitke popolne zasebnosti. S prostornih teras glamping vil in šotorov se širi pogled na 
bližnji gozd in biološki plavalni bazen. Razkošno udobje bivanja z lastno kuhinjo, spalnimi 
prostori za dve, štiri ali šest oseb ter v nekaterih enotah s kadjo s termalno vodo na terasi, 
si lahko polepšate še z zasebnim najemom savne. 

GLAMPING SONČNA DOLINA
BIOTERME

SPROSTITEV V 
TERMALNEM PARKU
Glamping naselje je v neposredni bližini 
hotela Bioterme****, prvega okolju 
prijaznega hotela s certifikatom EKO 
Marjetica v tem delu Slovenije. Dodano 
vrednost glamping naselja predstavlja 
tudi termalni park z notranjimi in 
zunanjimi bazeni s termalno vodo. Tu 
so na voljo tudi savne, fitness, wellness 
in hotelska restavracija. 

26
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KAMP POLJE«««

MED REKO, TERMAMI IN GOZDOVI 

Nov kamp ob Krki in njenem pritoku je zgrajen po najnovejših standardih v svetu 
kampiranja. Sprostitev v zeleni naravi lahko dopolnite z ribolovom, čolnarjenjem in užitki 
v bližnjih Termah Dolenjske Toplice. Na potepe v okolico vabijo kolesarske in sprehajalne 
poti ter možnosti za posebna doživetja, kot je foto lov na medveda v kočevskih gozdovih!  

Kamp Polje
Meniška vas 47, SI-8350 Dolenjske Toplice 

t +386 (0)40 466 589
e info@kamp-polje.si
www.kamp-polje.si

obratovalni čas: 1. 4. − 31. 10.

 površina: 1 ha
št. mest: 30 / št. oseb: 120

GPS: N 45.7673, E 15.0515

       

       

  

POSTAJALIŠČE ZA 
AVTODOME ŽALEC
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Vrbje, Ribnik Vrbje, SI-3310 Žalec 
t +386 (0)3 710 04 34, e zkst.tic@siol.net 
www.turizem-zalec.si

št. mest: 4 

GPS: N 46.2406, E 15.1593

          

        

27

POTUJTE ZELENO PO 
SLOVENIJI

Voda je čista in pitna 
povsod po Sloveniji. 

Priporočamo, da 

v Sloveniji uporabljate 
steklenico, primerno za 

večkratno polnjenje, 

saj lahko na vsakem koraku natočite čisto pitno 

vodo. V poletnih mesecih so v največjih mestih 

Slovenije sredi trgov in parkov na voljo javni 

pitniki za polnitev ali pitje vode.
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ZDRUŽITE KAMPIRANJE 
IN NAJBOLJŠA DOŽIVETJA

V TERMALNO PANONSKI SLOVENIJI
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TERMALNO SPROŠČUJOČE.
V tem delu Slovenije je kar 12 slovenskih naravnih zdravilišč in še več drugih term! 
Programi wellnessa in selfnessa, kopanje in zabava na bazenih z vodnimi atrakcijami 
zagotavljajo odličen oddih.
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ZDRAVO Z VODAMI.
Poleg termalno-mineralnih voda sta 
v termalni panonski Sloveniji doma 
sloviti mineralni vodi Donat Mg in 
Radenska.
Programi zdraviliškega zdravljenja, 
preventive in medicinskega wellnessa
poleg zdravih vod vključujejo 
učinkovitost klime, šote, zdravilnega 
blata in drugih naravnih dejavnikov.
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LOKALNO OKUSNO.

Kulinarika temelji na lokalnih sestavinah in stoletnih receptih. 
Najboljša spremljava jedi so vrhunska lokalna vina podravske in 
posavske vinorodne dežele, slovenski vinski posebnež cviček in 
pivo iz slovenskega hmelja.

NASTANJENI V NARAVI.

Hotel v termah ali mestu, turistična kmetija, apartma, kamping 
ali glamping – kar koli izberete, povsod živite v stiku z naravo. To 
dokazujejo tudi okoljski certifikati kakovostnih nastanitev.

GRAJSKO IN
SAMOSTANSKO.
Poleg zgodovinskih mest, ptujskega 
in celjskega gradu ter niza gradov 
v Posavju so ogleda vredni različni 
samostani, s katerimi so povezane 
tradicije zeliščarstva, sirarstva, 
izdelave čokolade ...

˃ POIŠČITE SVOJ NAVDIH: www.slovenia.info
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MEDITERANSKA 
IN KRAŠKA  
SLOVENIJA

Sproščeno 
med svetovno znanimi 

kraškimi jamami 
in solinami
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Mediteranska in Kraška Slovenija združuje čudesa 
kraškega sveta in okus po tradicionalni morski soli. 
Obalna mesta kažejo svojo lepoto v soncu, zeleno 
istrsko podeželje ponuja izvirno kulinariko z oljčnim 
oljem in divjimi rastlinami, Brda svetovno znana vina, 
Kras pa razkriva skrivnosti podzemnih jam, ki so med 
najbolj obiskanimi v Evropi. Od tod so doma tudi 
sloviti beli konji lipicanci. 

Tu lahko kampirate ne le blizu Jadranskega morja z 
vsem njegovim razkošjem za aktivne počitnice, temveč 
tudi blizu presenetljivih znamenitosti, pod plezalno 
steno, vzletiščem za jadralne padalce, nad vhodom 
v kraško jamo in med vinogradi ene od najboljših 
destinacij v Evropi po izboru Lonely Planeta!   

Pi
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Camping Adria
Jadranska cesta 25, SI-6280 Ankaran 

t +386 (0)5 663 73 50
e camp@adria-ankaran.si

www.adria-ankaran.si/si/kamp

obratovalni čas: 6. 4. − 14. 10. in 
19. 10. – 1. 4. (le postajališče za avtodome)

površina: 7,5 ha
št. mest: 450 / št. oseb: 1.200

GPS: N 45.5776, E 13.7354

       

       

       

       

   

V DIŠEČI NARAVI OB MORJU 

Eden od najbolje urejenih kampov na Slovenski obali, nedaleč od Kopra in Trsta, prepriča 
tudi zahtevne kampiste. Nahaja se tik ob morju in ima prostrano plažo s senco in pomoli. 
Sredozemsko rastje nudi senčno zavetje tudi parcelam. Milo podnebje vse leto vabi na 
urejene sprehajalne poti. V kampu sta na voljo zunanja bazena – olimpijski in otroški ter 
wellness center z notranjimi bazeni z ogrevano morsko vodo in masažnim centrom.

CAMPING ADRIA««««

ODLIČNO ZA DRUŽINE 
IN IZLETNIKE
V kampu je organizirana otroška 
animacija. Varno zavetje poti in igrišč 
je idealno za družine z majhnimi 
otroki. Udobno bivanje nudijo tudi 
mobilne hiške. Kamp je odlično 
izhodišče za izlete po Istri in vsej 
Sloveniji.

29
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Mediteranska oaza 
z vonjem po borovcih 

in pogledom na morje.

Informacije in rezervacije:
Kamp: 00386 5 66 37 350  |  camp@adria-ankaran.si

Hotel in apartmaji: 00386 5 66 37 300  |  hotel@adria-ankaran.si

Najbolj zelen kamp na slovenski Obali,  
z več kot 1500 drevesi.

Kamp prijazen domačim živalim.
Večkrat nagrajen po izboru gostov.
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KAMP 
PARK LIJAK««

POD PRIJAZNIM NEBOM

Blizu Nove Gorice je kamp, v katerem poglede proti nebu usmerjajo jadralna padala. 
Sredozemsko podnebje vse leto omogoča tandemske polete z jadralnim padalom, 
vodene pohodniške izlete po Trnovski planoti in kolesarske ture med vinogradi Vipavske 
doline in do morja. Potepi po dolini Soče, vodni športi in vinske pokušnje spremenijo 
kampiranje v Ozeljanu v nepozabno doživetje. 

Park Lijak Camping
Ozeljan 6a, SI-5261 Šempas 

t +386 (0)5 308 85 57 
e info@camplijak.com
www.parklijak.com

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

 površina: 1 ha
št. mest: 60 / št. oseb: 240

GPS: N 45.9419, E 13.7176

       

       

      

POSTAJALIŠČE ZA 
AVTODOME KOPER
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Postajališče za avtodome Koper, Kolodvorska cesta, SI-6000 Koper
t 080 81 20, +386 (0)31 661 216, e parkirisce@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si/sl/dejavnosti/parkirisca/
postajalisce-za-avtodome/

št. mest: 37 

GPS: N 45.5376, E 13.7380

          

        

KAMP LUCIJA
«««	

30

   

Kamp Lucija, Seča 204, SI-6320 Portorož
t +386 (0)5 690 60 00, e camp.lucija@h-bernardin.si 
www.camp-lucija.si

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

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

GPS: N 45.5020, E 13.6006

          

   

32
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AVTOKAMP 
AJDOVŠČINA«««

DRUŽINSKO IN AKTIVNO 

V Ajdovščini je v borovem gozdičku kamp z izjemno naravno kuliso. Do središča mesta 
s starodavno zgodovino je le pet minut hoje, privlačne poti pa vabijo na odkrivanje 
Vipavske doline in Trnovske planote. Poleti imajo gostje kampa prost vstop do velikega 
zunanjega bazena. Poskrbljeno je za otroška igrala in animacije, na voljo je tudi športna 
infrastruktura. 

Avtokamp Ajdovščina
Cesta 5. maja 14, SI-5270 Ajdovščina 

t +386 (0)51 442 553
e recepcija@zs-ajdovscina.si

www.zs-ajdovscina.si/kamp

obratovalni čas: 1. 4. − 31. 10.

 površina: 7 ha
št. mest: 50 / št. oseb: 200

GPS: N 45.8913, E 13.9014

       

       

   

SAKSIDA, 
WINE & CAMPING 
RESORT«««

POČITNICE SREDI VINOGRADOV 

Sredi Vipavske doline, ene od najboljših destinacij v Evropi po izboru Lonely Planeta, 
uživate v najboljšem s stičišča alpskega in sredozemskega sveta! Domača vina in vrhunska 
kulinarika vam dajo moč za pohodniške in kolesarske poti ter za vodne športe na Vipavi 
in Soči. Ob hiši kulinarike je bazen, na voljo so tudi mobilne hiške. 

Saksida, Wine & Camping Resort
Zalošče 12 a, SI-5294 Dornberk

t +386 (0)5 301 78 53
e info@vinasaksida.com
www.vinasaksida.com

obratovalni čas: 1. 3. − 31. 12.

 površina: 1,3 ha
št. mest: 35 / št. oseb: 130

GPS: N 45.8903, E 13,7473
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KAMP TURA«««

V SRCU VIPAVSKE DOLINE 

V srcu Vipavske doline, ene izmed 10 najboljših destinacij Evrope po izboru Lonely 
Planeta za leto 2018, je kamp Tura, ki vse leto vabi v naravno plezališče. Tu so tudi 
umetna plezalna stena, balinišče, dve teniški igrišči ter igrišča za nogomet, rokomet 
in košarko. Otroci lahko uživajo na igralih, gostje kampa pa na pokušnjah spoznavajo 
znamenita domača vina in jedi.

Kamp Tura
Gradišče pri Vipavi 14 A, SI-5271Vipava

t +386 (0)5 993 00 67
e info@kamp-tura.si
www.kamp-tura.si

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

 površina: 3 ha
št. mest: 40 / št. oseb: 160

GPS: N 45.8322, E 13.9710
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THEODOSIUS 
FOREST VILLAGE
V SVETU LEPOTE IN MIRU 

Z očarljivim pogledom na Vipavsko dolino vas sredi borovcev pričakujejo sodobne 
lesene hiške, urejene za razvajanje čez celo leto. Preprosto počivajte ali pa med hojo 
in s kolesom odkrivajte rajske lepote doline in uživajte v njenih vrhunskih vinih in 
kulinaričnih posebnostih. Hiške so odlično izhodišče za izlete čez Kras do morja, do Soče 
in Triglavskega narodnega parka ali drugam po Sloveniji.

Theodosius Forest Village
Vrhpolje 80b, SI-5271 Vipava 

t +386 (0)31 308 473
e info@theodosius.si
www.theodosius.si
www.theodosius.eu

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

 površina: 1 ha 
št. enot: 5+1 / št. oseb: 10+5

GPS: N 45.8675, E 13.9657

       

       

   

36



|53

AVTOKAMP 
PIVKA JAMA«««

S SPUSTOM V KRAŠKO JAMO 

Le dobre tri kilometre od svetovno znane Postojnske jame je ob z njo povezano Pivko 
jamo kamp, ki je najboljše izhodišče za spoznavanje vseh posebnosti Krasa. Tik ob kampu 
so v živo skalo vklesane stopnice, po katerih se v spremstvu vodnika podate v Pivko jamo. 
Odlično opremljene prostore v kampu dopolnjujejo športna igrišča ter plavalni in otroški 
bazen. 

Avtokamp Pivka jama
Veliki Otok 50, SI-6230 Postojna

t +386 (0)5 720 39 93
e avtokamp.pivka.jama@siol.net

www.camping-postojna.si

obratovalni čas: 15. 4. − 31. 10.

 površina: 7,5 ha
št. mest: 250 / št. oseb: 650

GPS: N 45.8048, E 14.2042  

       

       

     

KAMP DUJČEVA DOMAČIJA
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Dujčeva domačija, Škoflje 33, SI-6217 Vremski Britof
t +386 (0)5 762 53 05, e info@dujceva.si 
www.dujceva.si

obratovalni čas: 1. 4. − 30. 9.

površina: 3 ha / št. mest: 30 / št. oseb: 90 

GPS: N 45.6553, E 14.0249

          

  

KAMP POD HRASTI
« 
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Kamp Pod hrasti, Žapuže 43, SI-5270 Ajdovščina 
t +386 (0)41 426 197, e info@oakly.eu 
www.oakly.eu

obratovalni čas: 28. 4. − 31. 12.

površina: 0,3 ha / št. mest: 30 / št. oseb: 90 

GPS: N 45.8789, E 13.9206

          

    

39
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ZDRUŽITE KAMPIRANJE 
IN NAJBOLJŠA DOŽIVETJA

V MEDITERANSKI IN KRAŠKI SLOVENIJI
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PLEMENITO S KONJI.
V Lipici na Krasu si po ogledu najstarejšega hleva belih konj 
lipicancev privoščite predstavo klasične šole jahanja, obisk muzeja, 
ježo po pokrajini ali vožnjo s kočijo.
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UNESCO DEDIŠČINA
KRASA.

Škocjanske jame, uvrščene na seznam 
svetovne dediščine UNESCO, so 
razvejan sistem jamskih rovov z 
največjo podzemno sotesko na svetu. 
Do nje vodi pot z mostom, ki je kar
50 metrov nad strugo podzemne reke! 
Park ob jamah razkriva posebnosti 
klasičnega Krasa.

Li
pi

ca
 

SVETOVNO ZNAMENITO.
Med kapnike Postojnske jame, najbolj obiskane kraške jame v Evropi, 
vas odpelje vlak najstarejše jamske železnice na svetu. V bližini je še en 
svetovni rekorder: Predjamski grad, vpet v kar 123 metrov visoko skalo.
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MESTNO
MEDITERANSKO.
Odkrivajte, kako različni sta 
srednjeveški mesti Piran in Koper. 
Spoznajte zdraviliško dediščino in 
mondeno riviero Portoroža ter ribiške 
tradicije Izole. Odpravite se v Istro,
zeleno zaledje obmorskih mest.

Iz
ol

a

TRADICIONALNO SOLINARSKO.
Obiščite Sečoveljske soline, ki so med najstarejšimi še delujočimi 
solinami na svetu. S kolesom zapeljite do Muzeja solinarstva in se 
sprostite v wellnessu – kar na prostem, na samih solinah!

ZA ISKALCE DRUGAČNOSTI.
Štanjel preseneča z arhitekturo Maksa Fabianija. Brda, dežela 
opojnih trenutkov, navdušijo s svetovno znanimi vini in briško 
kulinariko. Tradicionalno sadjarska in vinogradniška Vipavska 
dolina se spogleduje z Novo Gorico, igralniškim mestom na meji.

˃ POIŠČITE SVOJ NAVDIH: www.slovenia.info
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LJUBLJANA 
IN OSREDNJA  
SLOVENIJA

Živahno 
v glavnem mestu 
in zeleno povsod
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Ljubljana in Osrednja Slovenija sta odlično izhodišče 
za zaljubljanje v posebnosti Slovenije. Glavno mesto, 
katerega ime v slovenščini zveni kot ljubljena, živi 
s tisočerimi obrazi urbane kulture in umetnosti, 
festivalov in dogodkov. Stika se z barjem, kjer je bilo 
odkrito najstarejše kolo z osjo na svetu. Zelene poti po 
Osrednji Sloveniji vodijo do krajev svetovne dediščine 
UNESCO in v pragozdove! 

Kampi tega območja vabijo k odkritjem Velike planine 
z vsemi možnostmi za aktivnosti v naravi, na potepe 
po Kočevskem in Beli krajini, kjer posebna doživetja 
med drugim ponuja najtoplejša slovenska reka, ter 
k spoznavanju Zelene prestolnice Evrope 2016. 
Ljubljano lahko spoznavate peš, s kolesom, na vožnjah 
z ladjicami in celo s supanjem po reki Ljubljanici! 

Lj
ub

lja
na
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Ljubljana Resort
Dunajska cesta 270, SI-1000 Ljubljana

t +386 (0)1 589 01 30
e resort@gpl.si

www.ljubljanaresort.si

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

površina: 5 ha
št. mest: 177 / št. oseb: 600

GPS: N 46.0975, E 14.5190

       

       

       

       

    

ZELENA OAZA GLAVNEGA MESTA 

Turistično-sprostitveni center Ljubljana Resort (Ježica), na robu glavnega mesta Slovenije 
se razteza na kar petih hektarjih zelenih površin pod visokimi drevesi na nabrežju 
Save. Do z avtobusom ali s kolesom lahko dostopnega starega mestnega jedra je le 4,5 
kilometra. Poleg kampa z možnostjo najema mobilnih hišk so tu tudi hotel, restavracija, 
najboljši letni bazen v Sloveniji s številnimi vodnimi atrakcijami, velik fitnes center in 
igrišča za odbojko na mivki. 

LJUBLJANA RESORT««««

RAZISKUJTE 
LJUBLJANO, UŽIVAJTE 
V REKREACIJI
Poleg raziskovanja posebnosti 
Ljubljane vas tu čaka obilo možnosti za 
rekreacijo: ribolov na Savi, tenis, golf, 
kolesarjenje, pohodništvo, jahanje 
konjev, vožnje s kajaki in kanuji. Kamp 
ob mestni obvoznici je tudi idealno 
izhodišče za enodnevne izlete po vsej 
Sloveniji.

40
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KAMP 
SMLEDNIK«««

OB JEZERU MED ZGODOVINSKIMI MESTI 

Le 20 kilometrov od Ljubljane in 10 kilometrov od zgodovinskega Kranja in Škofje Loke 
preseneča narava Zbiljskega jezera. V kampu s polstoletno tradicijo se lahko sprostite s 
tenisom, odbojko, namiznim tenisom, balinanjem ali partijo šaha na prostem. Posebnost 
kampa je ločen del za naturiste – z lastnimi sanitarijami in plažo. 

Kamp Smlednik
Dragočajna 14a, SI-1216 Smlednik 

t +386 (0)1 362 70 02
e camp@dm-campsmlednik.si
www.dm-campsmlednik.si

obratovalni čas: 1. 5. − 15. 10.

 površina: 4,5 ha
št. mest: 99 / št. oseb: 400

GPS: N 46.1744, E 14.4161

      

       

   

CAMP JEZERO 
KOČEVSKO«««

V DEŽELI SKRIVNOSTNIH GOZDOV 

Kočevsko je skrivnostni gozd Slovenije, kamp Jezero pa je s svojimi lesenimi hiškami, 
postajališči za avtodome, šotorišči in parcelami odlična izbira za odkrivanja njegovih 
posebnosti. Kočevsko jezero poleti ponuja sprostitev ob veslanju, supanju, jadranju, 
bližnja Kolpa pa rafting in druge adrenalinske športe. Za vsa doživetja je pravo izhodišče 
recepcija kampa, urejena v značilnem slovenskem kozolcu.

Camp Jezero Kočevsko
Trdnjava 3, SI-1330 Kočevje 

t +386 (0)31 699 600
e camp.jezero@kocevsko.com

www.kocevsko.com

obratovalni čas: 1. 4. − 31. 10.

 površina: 0,35 ha
št. mest: 24 / št. oseb: 100

GPS: N 45.6443, E 14.8706
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Camping Bela krajina (Podzemelj)
Škrilje 11, SI- 8332 Gradac

t +386 (0)7 306 95 72
e info@camping-belakrajina.si
www.camping-belakrajina.si

obratovalni čas: 19. 4. − 29. 9.

površina: 3 ha
št. mest: 100 / št. oseb: 400

GPS: N 45.6042, E 15.2762

       

       

       

      

SPROSTITEV OB TOPLI KOLPI

Vasica Podzemelj od nekdaj slovi po naravnem kopališču ob najtoplejši slovenski reki 
Kolpi. Tu so pod krošnjami dreves prostorne parcele za šotore, avtodome in prikolice. 
Za bivanje lahko najamete mobilno hiško ali si privoščite izjemno glamping izkušnjo v 
keltskih hiškah s savno. Mirna Kolpa je tu idealna za plavanje, vožnjo s kajaki in kanuji ter 
čedalje bolj priljubljenimi supi. 

CAMPING BELA KRAJINA – 
PODZEMELJ««««

ZA LAHKOTNA 
POTEPANJA
V kampu so plezalni adrenalinski park, 
športna igrišča in igrišča za otroke, 
poskrbljeno je tudi za brezplačne 
animacije. Okolica je idealna za 
sproščeno in nezahtevno potepanje 
peš ali z najetimi kolesi in električnimi 
kolesi. V restavraciji kampa lahko 
okušate lokalno hrano, piva in 
vrhunska vina regije na jugu Slovenije. 

43
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CAMPING BELA KRAJINA – 
GLAMPING KELTSKE HIŠKE

 
44

  

Keltske hiške (Celtic Chalets), Škrilje 11, SI- 8332 Gradac 
t +386 (0)7 306 95 72, e info@camping-belakrajina.si
www.camping-belakrajina.si

obratovalni čas: 19. 4. − 29. 9.

površina: 3 ha / št. enot: 3 / št. oseb: 6 

GPS: N 45.6042, E 15.2762

          

         

CAMPING BELA KRAJINA – 
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Camping Bela krajina (Podzemelj), Škrilje 11, SI- 8332 Gradac
t +386 (0)7 306 95 72, e info@camping-belakrajina.si
www.camping-belakrajina.si

obratovalni čas: 28. 4. − 31. 12.

št. mest: 20 

GPS: N 45.6042, E 15.2762

          

      

GLAMPING 
KOLPA RESORT
100-ODSTOTNO NARAVNO V BELI KRAJINI 

Bivanje v razkošnih klimatiziranih šotorih in lesenih hišicah dopolnjujejo užitki plavanja 
v naravnem bazenu. Prostor nekdanjega gradu je le streljaj od reke Kolpe, ene najtoplejših 
rek v Sloveniji, kjer lahko uživate v plavanju in raftingu. Gostom glampinga je na voljo 
brezplačna izposoja kajakov, koles in SUP opreme. V glampingu so zdrave gredice 
zelenjave, knjižnica pod nebom in ognjišče za družabne večere. Blizu so adrenalinski park, 
kolesarske in pohodniške poti za odkrivanje samosvoje Bele krajine. 

Glamping Kolpa Resort
Krasinec 1, SI-8332 Gradac

t +386 (0)31 877 754
e info@minisport.si

www.kolpa-resort.si

obratovalni čas: 26. 4. − 30. 9.

 površina: 0,8 ha
št. enot: 10 / št. oseb: 40

GPS: N 45.5929, E 15.2740

       

   

46
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KAMP RESNIK 
KAMNIK««

V SREDNJEVEŠKEM MESTU 
POD PLANINAMI 

Le 500 metrov od slikovitega srednjeveškega Kamnika vas v zavetju visokih dreves čaka 
prijazen travnik z vsem potrebnim za prijetno kampiranje ali postanek z avtodomom. 
Od tu je le 25 kilometrov do glavnega mesta Slovenije in 15 kilometrov do osrednjega 
slovenskega letališča. Nad mestom je slovita pastirska Velika planina, blizu so številne 
posebnosti srca Slovenije. 

Kamp Resnik Kamnik
Nevlje 1a, SI-1240 Kamnik 

t +386 (0)1 831 73 14, +386 (0)41 435 380 
e info@kampresnik.com
www.kampresnik.com

obratovalni čas: 1. 5. − 30. 9.

 površina: 1 ha
št. mest: 100 / št. oseb: 300

GPS: N 46.2280, E 14.6191

       

       

      

SLOVENIA ECO RESORT
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Slovenia Eco resort, Godič 45P, SI-1242 Stahovica
t +386 (0)30 462 407, e info@sloveniaecoresort.com
www.sloveniaecoresort.com

obratovalni čas: 1. 1. − 31. 12.

površina: 4 ha / št. mest: 25 / št. oseb: 98 

GPS: N 46.2531, E 14.6063

          

  

47

POTUJTE ZELENO PO 
SLOVENIJI

Slovenski jezik je skozi 
tisočletja pomagal ohraniti 

slovensko kulturo 
in suverenost. Naš jezik predvideva tikanje in 

vikanje ter je eden redkih, ki je ohranil ljubečo 

dvojino. Skušajte se naučiti nekaj osnovnih 

besed in fraz, ki bodo narisale nasmešek na 

obraz vašim slovenskim gostiteljem povsod po 

državi (hello = dober dan, thank you = hvala, 

How are you = kako si, that is so good – to je 

zelo dobro).
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ZDRUŽITE KAMPIRANJE 
IN NAJBOLJŠA DOŽIVETJA

V LJUBLJANI IN OSREDNJI SLOVENIJI
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PASTIRSKO LJUBEZENSKO.
Ob potepu po starem jedru Kamnika in po Veliki planini pokusite sir trnič, nekdaj izraz 
pastirjeve ljubezni do dekleta v dolini, in druge značilne kamniške jedi.

Lj
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NAJBOLJ MESTNO.
V središču Slovenije odkrivajte 
Plečnikovo Ljubljano.
Povzpnite se na grad, zapeljite se 
z ladjico po reki, obiščite muzeje 
in galerije, uživajte na festivalih in 
številnih prireditvah.

64|
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PRAZGODOVINSKO
KOLIŠČARSKO.
Ljubljansko barje je z ostanki 
prazgodovinske kulture koliščarjev in 
najdbo najstarejšega lesenega kolesa 
na svetu del dediščine UNESCO.
Po močvirskem območju vodijo učne 
in druge poti.

Lj
ub

lja
ns

ko
 b

ar
je

SKRIVNOSTNO GOZDNATO.

Na Kočevskem lahko območje najbolj neokrnjene narave s 
pragozdovi odkrivate na krajših ali celo večdnevnih pohodih po 
dobro označenih poteh. Pokusite tudi kočevski gozdni med z 
zaščiteno oznako porekla!

Z NAVDIHI REKE.

Kolpa, najtoplejša slovenska reka z obiljem priložnosti za vodne 
športe, je ena od evropskih destinacij odličnosti v Sloveniji. 
Stičišče treh religij in petih narodnosti navduši z doživetji 
ljudskega izročila.

˃ POIŠČITE SVOJ NAVDIH: www.slovenia.info
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KAKO POTOVATI PO SLOVENIJI
TAKO RAZLIČNO. 
TAKO DOSTOPNO.

V edini evropski državi, ki povezuje Alpe, 
Mediteran, Kras in Panonsko nižino, je 
vse blizu! Iz glavnega mesta in osrednje 
Slovenije je tudi do najbolj oddaljenih 
kotičkov Slovenije le okoli 2 uri vožnje. 
Zato lahko z obiskom Slovenije celo v 
enem samem dnevu doživite 4 različne 
svetove. A srečanje z vsakim posebej 
spodbuja željo po daljšem odkrivanju 
njegovih posebnosti in vsakič znova vabi k 
vračanju!  

ENOSTAVEN DOSTOP

Slovenija leži v Srednji Evropi in meji na 
Italijo, Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. 
Je le nekaj ur vožnje oddaljena od Benetk 
ali Dunaja. Slovenija je lahko dostopna 
iz vseh sosednjih držav, saj ima dobre 
cestne in železniške povezave, iz številnih 
evropskih mest so vsakodnevni poleti. 
Ker je obmorska država, lahko v Slovenijo 
pridete tudi po morju.

PRILETITE BLIZU

Razdalje od bližnjih letališč do Ljubljane:
• Benetke, Italija • 240 km 
• Zagreb, Hrvaška • 140 km
• Trst, Italija • 100 km 
• Dunaj, Avstrija • 380 km
• Celovec, Avstrija • 100 km 
• Graz, Avstrija • 190 km

Ljubljana
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250 km
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V SLOVENIJO Z AVTOM 
ALI AVTODOMOM

Avto vam omogoča najenostavneši način 
za potovanje po državi. Za vožnjo po 
avtocestah morate obvezno imeti vinjeto.
Če ste se odločili za prihod v Slovenijo z 
avtom, vam bo prav prišlo nekaj nasvetov, 
kako se obnašati na slovenskih cestah in 
katere stvari potrebujete.

Na slovenskih cestah veljajo naslednje 
omejitve hitrosti:
• naselja 50 km/h
• regionalne ceste 90 km/h
• hitre ceste 110 km/h
• avtoceste 130 km/h 

Med cestnoprometnimi predpisi velja 
omeniti obvezno uporabo zasenčenih 
luči med vožnjo tudi podnevi. Uporaba 
meglenk je dovoljena le ob zmanjšanju 
vidljivosti na manj kot 50 metrov. Voznik 
in potniki v vozilu morajo biti pripeti z 
varnostnim pasom. V avtu morate imeti 
obvezno opremo, ki vključuje varnostni 
trikotnik, rezervni komplet žarnic, 
komplet prve pomoči in odsevni jopič. 
Med 15. novembrom in 15. marcem je 
na avtomobilih obvezna zimska oprema 
– zimske pnevmatike z vsaj 3 mm profila 
ali letne pnevmatike in v prtljažniku 
snežne verige.  Najvišja dovoljena meja 
alkohola v telesu voznika je 0,5 promila. 
Ker so preizkusi alkoholiziranosti voznikov 
pogosti, je bolje, da sploh ne popijete 
ničesar. 

POMOČ NA CESTI
Avto moto zveza Slovenije – AMZS 
zagotavlja 24-urno pomoč in avtovleko. 
V primeru okvare vozila pokličite številko 
1987.

NAJEM VOZIL 
Avto lahko najamete v specializiranih 
agencijah v mestih in na letališčih. Za 
najem avta morate biti stari najmanj 21 
let in imeti vozniški izpit vsaj dve leti. 
Nekatere izposojevalnice za voznike stare 
od 21 do 25 let zahtevajo plačilo dodatka 
za mladega voznika.

VINJETA ZA VOŽNJO 
PO AVTOCESTAH 
ZA VOZILA DO 3,5 TONE
Motorna kolesa, osebna in kombinirana 
vozila, katerih največja dovoljena masa ne 
presega 3,5 tone, morajo biti za vožnjo 
po vseh slovenskih avtocestah in tistih 
hitrih cestah, ki jih upravlja in vzdržuje 
upravljavec cestninskih cest, opremljena 
z vinjeto. Vinjeto lahko kupite na vseh 
bencinskih črpalkah v Sloveniji in v 
sosednjih državah ter na izpostavah 
nacionalnega in tujih avtomobilskih 
klubov, na poštnih uradih v Sloveniji in 
nekaterih kioskih. Ne tvegajte vožnje po 
avtocestah brez te nalepke, saj so kazni 
stroge.

Več informacij o vinjeti: 
• www.dars.si/Vinjetni_sistem 

1

1 Alpska Slovenija
2 Mediteranska in Kraška Slovenija
3 Termalna Panonska Slovenija
4 Ljubljana in  Osrednja Slovenija3

4

2

ELEKTRONSKA NAPRAVA 
DarsGo ZA VOŽNJO 
PO AVTOCESTAH 
ZA VOZILA NAD 3,5 TONE
1. aprila 2018 je za vsa vozila, ki so 
težka več kot 3,5 tone (tovorna 
vozila, avtobusi, avtodomi), v veljavo 
stopil novi način plačevanja cestnine 
po novem elektronskem cestninskem 
sistemu v prostem prometnem toku – 
DarsGo. Slovensko avtocestno lahko 
uporabljajo samo tista težka vozila, ki 
so registrirana v sistem in opremljena 
z napravo DarsGo, ki ni prenosljiva 
med vozili. V sistemu DarsGo se cestnina 
obračunava popolnoma samodejno na 
podlagi prevožene razdalje. Ne tvegajte 
vožnje po avtocestah brez te naprave, saj 
so kazni stroge.

Več informacij o DarsGo: 
• www.darsgo.si/portal/ 

Več informacij o potovanju po Sloveniji: 

  vzhod – zahod: 300 km ali 3 ure vožnje
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www.slovenia.info
www.tasteslovenia.si

GASTRONOMSKA 
AVANTURA NA 
MOJ NAČIN.
Edinstvena mešanica nadarjenih chefov, sezonskih 
sestavin lokalnega izvora, tradicionalnih navdihov, 
izvrstnih vin ter pravega vzdušja.

#ifeelsLOVEnia
#myway
#tasteslovenia

Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021.

O K U S I T I  S L O V E N I J O 
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European
Destinations

Of Excellence
2010

Dobrodošli v Belo krajino.
Prepustite se presenetiti dobrosrčnosti ljudi in čudovitim prepletom

narave ter kulture. Razvajajte se v neokrnjeni reki Kolpi, okusite

belokranjske jedi in užijte kozarec vrhunskega vina.

• 100 km od Ljubljane

• čista in topla reka Kolpa primerna

za kopanje in čolnarjenje

• urejene kolesarske in pohodniške poti

• manjši družinski kampi neposredno ob reki

• Odprta vrata lokalnih ponudnikov

• dva krajinska parka

• možnost obiska vinskih kleti z degustacijo vin

• rokodelske delavnice

• lokalna gastronomska ponudba Okusi Bele krajine

• obisk umetniških zbirk

• možnost nočitev v glamping hiškah

• neokrnjena narava

• tradicionalne prireditve

Fotografije: 1 Kamp Bela krajina Podzemelj 2 Vina Prus 3 Razgledna točka Kojzice, (Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info), (Foto: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info),

(Foto: Jan Kocjan). (Foto: Andrej Tarfila, www.slovenia.info (Foto: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info)4 Belokranjsko izročilo, Črnomelj ), 5 Spomenik letalo DC-3

32 4 5

1

belakrajina.si

www.slovenia.info
www.tasteslovenia.si

GASTRONOMSKA 
AVANTURA NA 
MOJ NAČIN.
Edinstvena mešanica nadarjenih chefov, sezonskih 
sestavin lokalnega izvora, tradicionalnih navdihov, 
izvrstnih vin ter pravega vzdušja.

#ifeelsLOVEnia
#myway
#tasteslovenia

Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021.

O K U S I T I  S L O V E N I J O 
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SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana

t +386 (0)1 589 85 50
f +386 (0)1 589 85 60
e info@slovenia.info
www.slovenia.info

TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana

t +386 (0)1 589 82 30
f +386 (1) 589 82 24

e info@tgzs.si
www.tgzs.si

Sledite nam na družabnih omrežjih:

Izdajatelj: Slovenska turistična organizacija v sodelovanju s Turistično gostinsko zbornico Slovenije • Urednik: Miha Renko • Pomočnica urednika: Nataša Kejžar • 
Strokovno svetovanje: mag. Snežana Škerbinc, Turistično gostinska zbornica Slovenije• Oblikovanje in prelom: Snežana Madić Lešnik • Besedilo: Ines Drame in 

predstavniki kampov, glampingov in postajališč za avtodome • Jezikovni pregled: Lektor’ca, Nataša Purkat s.p.; Sektor za prevajanje Generalnega sekretariata vlade • 
Naslovna fotografija: Glamping Olimia Adria Village, Twotravelistas • Fotografije: Arhiv Slovenske turistične organizacije: I. Medja, J. Dales, J. Tolar, T. Jeseničnik, M. 

Matti, N. Jurišič, A. Pogačar, A. Zdešar, D. Dubokovič, Nea Culpa d.o.o., J. Riglin - Beautiful Destinations, Iztok Medja - Postojnska jama d.d. Postojna, J. Gantar, Arhiv ZTKMŠ 
Brda, A. Kosmač – Sidarta, A. Frelih, M. Lenarčič, C. Sonvilla; Arhiv Camping Bled: B. Dobrin; Arhiv Camping Šobec; Arhiv Garden Village Bled; Arhiv Glamping Ribno; Arhiv 

Postajališče za avtodome Bled; Arhiv Camp Danica; Arhiv Camping Kamne: A. Voga; Arhiv Camp Špik; Arhiv Kamp Koren Kobarid: J. Gantar; Arhiv Kamp Lebanč; Arhiv Kamp 
Polovnik; Arhiv Kamp Šenkova domačija; Arhiv Kamp & Fun Park Menina; Arhiv Avtokamp Šmica; Arhiv Avtokamp Kekec; Arhiv Panorama Glamping Visole; Arhiv Kamp 

Natura; Arhiv Glamping Olimia Adria Village; Arhiv Terme Čatež: M. Božič; Arhiv Kamp Terme Ptuj; Arhiv Kamp Terme 3000; Arhiv Kamp Sončni gaj - Terme Banovci; Arhiv 
Kamp Terme Lendava; Arhiv Glamping Sončna dolina Bioterme: Segrap d.o.o.; Arhiv Kamp Polje: B. Potočar; Arhiv Postajališče za avtodome Žalec: Nea Culpa d.o.o.; Arhiv 

Camping Adria: Z. Bombek; Arhiv Kamp Lucija; Arhiv Postajališče za avtodome Koper; Arhiv Kamp Park Lijak; Arhiv Avtokamp Ajdovščina; Arhiv Saksida, Wine & Camping 
Resort: I. Saksida; Arhiv Kamp Tura: B. Curk; Arhiv Theodosius Forest Village: J. Čermelj; Arhiv Kamp Pod hrasti; Arhiv Kamp Dujčeva domačija; Arhiv Avtokamp Pivka jama; 

Arhiv Ljubljana Resort; Arhiv Kamp Smlednik; Arhiv Camp Jezero Kočevsko: V. Marinč; Arhiv Camping Bela krajina: J. Gantar; Arhiv Glamping Kolpa Resort; Arhiv Kamp 
Resnik Kamnik; Arhiv Slovenia Eco Resort; Arhiv Terme Krka; Arhiv Glamping Olimia Adria Village; Shutterstock • Zemljevid: Kartografija d.o.o. • marec 2020


