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SLOVENIË
Groen. Actief. Gezond.

ONTDEK SLOVENIË OP 
EIGEN HOUTJE!
Met de tent, caravan, camper of gewoon met je bagage? 
In alle delen van Slovenië kun je dé verblijfplaats voor jou 
vinden in een verzorgde omgeving met puur natuur!

In Slovenië vind je campings, staanplaatsen voor campers en 
originele glampings van de Alpen tot aan de Middellandse 
Zee en van de Karst tot aan de Pannonische vlaktes. 
Aangezien alles in Slovenië op een boogscheut verwijderd is, 
kun je van de ene plek naar de andere reizen en overnachten 
in de natuur, of een vaste uitvalsbasis kiezen en van daaruit 
uitstapjes maken naar de andere delen van Slovenië. Je 
uitgekozen vakantieplek zorgt ervoor dat jou niets tekortkomt 
voor een leuk verblijf.

De campings, glampings en camperplaatsen bevinden zich in de 
buurt van de natuurlijke en culturele bezienswaardigheden 
van de streek. Vanop je kampeerplek kun je uitkijken over 
de hoogste toppen en wildste waterstromen van Slovenië, 
de Adriatische Zee of het uitzonderlijke landschap met 
karstgrotten, sierlijke wijnheuvels en het bijzondere groene 
platteland. Waar je ook bent, de mogelijkheden voor leuke 
activiteiten in de natuur zijn nooit veraf. Overal in Slovenië 
vind je wandel- en fietspaden, en ook de uitstekende locaties 
voor sportactiviteiten op het water of in de lucht zijn 
niet gering. En dat zowel in de zomer als in de winter! Veel 
Sloveense campings zijn uitgerust met zwembaden of bieden 
speelgoederen aan en zorgen voor kinderanimatie. Bovendien 
worden vaak rondleidingen en uitstapjes georganiseerd om 
Slovenië te verkennen.

Je vind ook overal authentieke lokale gerechten. 
Slovenië was het eerste land ter wereld dat de titel ‘Groene 
wereldbestemming’ kreeg toegewezen en in 2021 wordt het 
de Europese regio van gastronomie!

Wanneer je in Slovenië je kampeerplek kiest, kun je vertrouwen 
op de verwachte kwaliteit van de uitrusting en diensten. De 
vereniging van campings in Slovenië is lid van de European 
Federation of Campingsite Organisations and Holiday Park 
Associations.

Wenen

Zagreb
Venetië

München
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2.067 
miljoen 

inwoners

20.273 km2 
oppervlakte

10.000 km2 
bossen = 3e meest beboste 

land in Europa

26.000 km 
lengte van waterlopen

46,6 km 
kustlengte

2864 m 
hoogste berg Triglav

Meer dan

10.000  
karstgrotten 

13,29 % 
oppervlakte beschermde 

gebieden

Hoofdstad:

Ljubljana 

Officiële taal: 

Sloveens 
(op etnisch gemengde 

gebieden ook Hongaars en 
Italiaans)

1. 5. 2004  
toetreding tot Europese Unie

So
ča
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 1e 
land ter wereld dat tot ‘Groene bestemming’ 

werd uitgeroepen 

De ‘Groene regeling voor Sloveens toerisme’,
  

een oorspronkelijk nationaal certificeringssysteem, wordt wereldwijd toegejuicht 
door professionals.

 6 
natuur-, cultuur- en immateriële erfgoederen volgens 

UNESCO

 15 
Sloveense natuurlijke kuuroorden

 20e mei  
De Verenigde Naties roepen op initiatief van Slovenië 20 mei uit tot Werelddag 

voor bijen, gewijd aan de bewustwording van het uitzonderlijke belang van de bij 
voor het overleven van de mens.
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4 
verschillende geografische streken:  

de Alpen, Mediterraan Slovenië,  
de Karst en de Pannonische vlakte

1
Alpien Slovenië

Mediterraan Slovenië  
en de Karst

3

Thermaal Pannonisch 
Slovenië

Ljubljana en Centraal-Slovenië
4

2

 dagen 
in het jaar en 4 seizoenen lang avontuur

 Klimaat 

en temperatuur:

Middellandse
Zeeklimaat aan  
de kust

Continentaal
klimaat in het 
binnenland

Alpien 
klimaat in de 
bergen

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

Gemiddelde temperatuur overdag in de periode van 2004-2013 op de aangegeven locatie. Bron: archief van het Milieuagentschap van de Republiek Slovenië (ARSO).
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Dankzij de nationale classificatie kies 
je vlot de ideale camping voor jou in 
Slovenië

Alle campings in Slovenië zijn volgens 
de Sloveense voorschriften ruimtelijk-
functioneel afgesloten met omheiningen, 
beveiligd en ‘s nachts verlicht. De 
toegangswegen zijn overal minstens drie 
meter breed. De kampeeroppervlaktes zijn 
vlak en ordelijk. Voor de ingang is er een 
parkeerplaats. Volgens de voorschriften 
zijn de campings ook uitgerust met een 
opslagplaats voor waardevolle voorwerpen, 
beveiligde stookplaatsen, ruimte om 
een chemisch toilet te reinigen en 
afvalwater van toiletten te lozen alsook 
de mogelijkheid om minstens drie meter 
ruimte tussen de tenten te laten. Elke 
kampeerplek heeft 200 liter stromend 
water per dag ter beschikking. De campings 
hebben ook een geregeld systeem voor 
klachtenbehandeling van de gasten.
Elke camping in Slovenië, behalve in het 
geval van kamperen bij vakantiehuizen 
op het platteland, behoort met één tot 
vijf sterren tot een bepaalde categorie op 
het vlak van uitrusting en kwaliteit van 
de dienstverlening. Hoe meer sterren, hoe 
hoger de categorie.

CAMPING MET  
EEN STER«

De gemiddelde oppervlakte voor het 

opzetten van een tent is minstens 55 
vierkante meter.
Minstens 40 procent van de 
kampeerplekken heeft elektrische 
aansluitingen.

CAMPING MET  
TWEE STERREN««

De gemiddelde oppervlakte voor het 
opzetten van een tent is minstens 60 
vierkante meter.
Minstens 50 procent van de 
kampeerplekken heeft elektrische 
aansluitingen.
Op de camping is ook toegang tot internet 
mogelijk.

CAMPING MET  
DRIE STERREN«««

De gemiddelde oppervlakte voor het 
opzetten van een tent is minstens 70 
vierkante meter.
Minstens 70 procent van de 
kampeerplekken heeft elektrische 
aansluitingen.
De camping beschikt ook over:
• een internethoek,
• kinderspeeltuin met speelgoederen,
• georganiseerde recreatieve activiteiten 

voor de gasten,
• een supermarkt en eet- en 

drinkgelegenheid, indien er binnen de 

 STERREN VOOR UITRUSTING EN DIENSTEN VAN 
DE SLOVEENSE CAMPINGS

Overal in Slovenië ontdek je originele 
accommodaties in het hartje van de 
natuur

De Sloveense glampings bieden je 
innovatieve accommodaties met dat 
extra beetje luxe aan in de natuur en 
zorgen in overeenkomst met de Sloveense 
voorschriften voor een hoogwaardig 
extra aanbod van verschillende 
logiesverstrekkende bedrijven. Zowel 
campings als hotels, motels, pensions, 
herbergen, logies en appartementen 
kunnen glamping aanbieden. 
Momenteel bestaat er nog geen officiële 

500 meter geen cateringfaciliteiten met 
eten en drinken zijn.

CAMPING MET  
VIER STERRES««««

De gemiddelde oppervlakte voor het 
opzetten van een tent is minstens 80 
vierkante meter.
Minstens 80 procent van de 
kampeerplekken heeft elektrische 
aansluitingen en minstens 30 procent van 
de kampeerplekken is gemarkeerd.
De camping beschikt ook over:
• draadloos internet op 50 procent van de 

kampeerplekken,
• een voedingswinkel,
• een gemeenschappelijke lounge voor de 

gasten.

CAMPING MET  
VIJF STERREN«««««

De gemiddelde oppervlakte voor het 
opzetten van een tent is minstens 90 
vierkante meter.
Alle kampeerplekken hebben elektrische 
aansluitingen en minstens 50 procent van 
de kampeerplekken is gemarkeerd.
De camping beschikt ook over:
• draadloos internet op alle 

kampeerplekken,
• warm water aan alle wastafels,
• een restaurant en voedingswinkel.

 HOOGWAARDIGE GLAMPINGS 
 IN SLOVENIË

classificatie voor glampingsites, maar 
gespecialiseerde bedrijven hanteren 
wel beoordelingscriteria en delen 
glampingsites in bepaalde categorieën in 
(bijvoorbeeld met sterren) in het kader 
van hun merk. De minimumnormen van 
glampingaccommodaties omvatten nette 
sanitaire voorzieningen, stromend water 
en containers voor afvalsortering.

De glampings in Slovenië zijn reeds 
tientallen jaren aan een opmars bezig. 
Zo vind je in Slovenië accommodaties 
in wijnvaten, boomhutten, bijenkorven, 
hooizolders, houten (ook verwarmde) 

tenten en hutten, huisjes op water, 
indianententen zoals tipi’s of oriëntaalse 
joerten, cowboykarren, traditionele 
Pannonische huizen met rieten daken, 
Keltische huisjes, luxueuze campers, 
huisjes in de vorm van graanschuren en 
molens, safaritenten en nog zoveel meer. 
Je vindt er in bijna alle natuurgebieden - 
van de wijngaarden over de bergen tot de 
meren en parken. In Slovenië zijn er ook 
glampingoorden, net als groene dorpen, 
glampingparken, eco-glampingsites en 
gebieden voor ecologisch modetoerisme.
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 BETROUWBARE CAMPERPLAATSEN 

Overnachten op een Sloveense 
staanplaats is rust gegarandeerd

De Sloveense voorschriften voor 
camperplaatsen omschrijven deze als 
afgesloten, ruimtelijk en functioneel 
ingerichte en uitgeruste terreinen, die 
bestemd zijn voor het plaatsen van 

kampeerwagens om te rusten. De 
staanplaatsen zijn uitgerust met een 
slagboominstallatie voor de toegang, vlakke 
oppervlakten met gemarkeerde plaatsen 
voor de camper, elektrische aansluitingen 
op alle gemarkeerde plaatsen, voorzieningen 
met stromend water, containers voor 
afvalsortering en plaats voor het ledigen 

van chemische toiletten en het lozen van 
afvalwater van de toiletten.

Camperplaatsen in Slovenië bieden geen 
extra restauratiediensten aan. Vaak vind je 
die wel in de onmiddellijke omgeving van de 
staanplaats. Sloveense camperplaatsen zijn 
niet ingedeeld in categorieën.

LEGENDE PICTOGRAMMEN

* extra aanbod binnen een afstand van maximaal vier kilometer van de accommodatie

mogelijkheid tot het huren van een 
hottub

mogelijkheid tot het huren van een 
privé-badkamer

room service (ontbijt of avondeten 
in de accommodatie)

mogelijkheid tot aanvraag 
van diensten massages in de 
accommodatie

toiletten voor personen met een 
handicap

wasmachine

droogtrommel

afvoer voor chemisch toilet

afvoer van sanitair water en toiletten 
voor kampeerwagens

mogelijkheid tot het huren van een 
bungalow

mogelijkheid tot het huren van een 
caravan

mogelijkheid tot het huren van een 
tent

internethoek

draadloos wifi-netwerk

mogelijkheid tot het vullen van 
gasflessen

huisdieren toegelaten

winkel

restaurant

strand

zwembad - open

zwembad - overdekt

zonder schaduw

deels met schaduw

volledig schaduw

animatie voor volwassenen

miniclub voor kinderen

kinderspeeltuin

tennisbaan

fietsverhuur

strandvolleybal

minigolf

golf*

hengelsport*

watersporten

sauna

waterpretpark

verhuur van kano’s

fitnessstudio

wellness

klimmuur

paragliding

adrenalinepark

mogelijkheid tot het huren van een 
keuken

mogelijkheid tot het huren van een 
koelkast

mogelijkheid tot het huren van een 
diepvrieskist

drinkwater

elektrische aansluitingen voor alle 
gemarkeerde parkeerplaatsen

laadstation voor elektrische wagens

koffiebar

sanitaire voorzieningen

zwemmen*

sportterreinen*

wandelsport

fietsen

culturele bezienswaardigheden*

natuurschoon*

paardrijden*

jacht*

skiën*

fietscamping

specifiek afgestemd op 
wandelaars

specifiek afgestemd op fietsers
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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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LEGENDE

 autosnelweg

 autoweg

 regionale weg

 secundaire weg

 spoorweg

 internationale grensovergang

 interstatelijke grensovergang

   internationale luchthaven

   Sloveense kuuroorden

   natuurlijk, cultureel en     

    immaterieel Unesco-erfgoed
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5. Postajališče za avtodome Bled (camperplaats)
6. Camp Danica****
7. Camping Kamne***
8. Camp Špik***
9. Kamp Koren Kobarid****
10. Kamp Lebanč**
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12. Kamp Šenkova domačija
13. Kamp & Fun Park Menina****
14. Avtokamp Šmica***
15. Avtokamp Kekec***
16. Panorama Glamping Visole
17. Kamp Natura*****
18. Glamping Olimia Adria Village
19. Terme Čatež, Terme Village - Kamp*****
20. Terme Čatež, Terme Village – Appartementen 

en stacaravans
21. Terme Čatež, Terme Village – Indianendorp 

en Piratenbaai
22. Kamp Terme Ptuj****
23. Kamp Terme 3000****
24. Kamp Sončni gaj - Terme Banovci***
25. Kamp Terme Lendava***
26. Glamping Sončna dolina Bioterme
27. Kamp Polje***
28. Postajališče za avtodome Žalec 

(camperplaats)
29. Camping Adria****
30. Kamp Lucija***
31. Postajališče za avtodome Koper 

(camperplaats)
32. Kamp Park Lijak**
33. Avtokamp Ajdovščina***
34. Saksida, Wine & Camping Resort***
35. Kamp Tura***
36. Theodosius Forest Village
37. Kamp Pod hrasti*
38. Kamp Dujčeva domačija
39. Avtokamp Pivka jama***
40. Ljubljana Resort****
41. Kamp Smlednik***
42. Camp Jezero Kočevsko***
43. Camping Bela Krajina – Podzemelj****
44. Camping Bela Krajina – Glamping Keltische 

huisjes
45. Camping Bela Krajina – Staanplaats voor 

campers
46. Glamping Kolpa Resort
47. Kamp Resnik Kamnik**
48. Slovenia Eco Resort
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ALPIEN 
SLOVENIË  

Actief tussen 
de hoogste bergtoppen 

en wildste waterstromen   
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Alpien Slovenië pakt uit met vlot toegankelijke heuvels 
en bergen. Aan de ene kant waakt de sprookjesachtige 
steenbok Zlatorog over de natuurlijke pracht en praal 
van de Julische Alpen, terwijl het Pohorje-gebergte 
aan de andere kant grenst aan Maribor, waar de oudste 
wijnstok ter wereld te bezichtigen is. 

Combineer in de streek van de hoogste Sloveense 
toppen en mooiste rivieren, meren en watervallen je 
keuze van camping, glamping of camperplaats met 

wandelen en fietsen in de Julische Alpen, de Alpen van 
Kamnik-Savinja en het Pohorje-gebergte. 
De campings in de Sloveense Alpen bieden tevens 
uitstekende mogelijkheden voor watersporten, zoals 
roeien op een meer of raften, kajakken en kanoën op de 
kristalheldere rivieren. Ook hengelaars en vliegvissers 
vinden hier hun gading. 

Ontdek Alpien Slovenië op een verantwoorde wijze. 
Bespreek in de campings de mogelijkheden van 
begeleiding!

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

Openingstijden:  1. 4. − 15. 10.

Oppervlakte: 12 ha
Aantal plaatsen: 280 / Aantal personen: 900

GPS: N 46.3617, E 14.0821

       

       

       

    

AAN DE OEVER VAN HET MOOISTE SLOVEENSE MEER

Wil je je tijd in de natuur doorbrengen in een groene vallei, aan de oevers van het meer 
Bled? Ontspan dan volop aan het water in het zachte klimaat aan de voet van de Alpen of 
breng beweging in je vakantie met fietsen, wandelen, rafting, canyoning en tal van andere 
avonturen in de buitenlucht. De camping aan het beroemde meer is een uitstekende 
uitvalsbasis om Slovenië te verkennen.  

CAMPING BLED«««««

ONTDEK BLED, DE ALPEN  
EN SLOVENIË  

Bled bekoort menig bezoeker met het meer 
en het eiland, het kasteel op de klif, het ra-
vijn vlakbij en andere natuurlijke en cultu-
rele bezienswaardigheden. De allerhoogste 
bergen van Slovenië doen je zin krijgen om 
te bewegen in de natuur. Na een veertigtal 
minuten rijden sta je bovendien in de hoofd-
stad van Slovenië. Vanuit deze camping in 
een van de mooiste Alpiene oorden in Euro-
pa ontdek je vlot de grote verscheidenheid 
die Slovenië te bieden heeft! 

1



|15

Camping Šobec
Šobčeva cesta 25, SI-4248 Lesce

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

www.sobec.si

Openingstijden:  april - oktober 

Oppervlakte: 15 ha
Aantal plaatsen: 500 / Aantal personen: 2000

GPS: N 46.3548, E 14.1502

      

       

       

       

     

TUSSEN DE DENNENBOMEN AAN KRISTALHELDER 
WATER - JOUW PLEKJE IN DE NATUUR

Verscholen achter de Karawanken en Julische Alpen, tussen de uitzonderlijke heldere 
rivier Sava Dolinko en het natuurlijke meer Šobec met zijn leuke stranden, lokt deze 
camping, die alle verwachtingen overtreft, al meer dan zestig jaar bezoekers. De 
kampeerterreinen en houten bungalows zijn omringd door dennenbomen, die de rust 
van het leven in de natuur extra benadrukken. Recreatie en adrenalinetopavonturen zijn 
nooit veraf dankzij de sportfaciliteiten en het natuurschoon van de omliggende gebieden. 
Ontdek de camping Šobec  - een uniek stukje natuur om even te ontsnappen aan de 
dagelijkse drukte en je innerlijke harmonie terug te vinden.

CAMPING ŠOBEC«««««

PROEF DE LOKALE  
LEKKERNIJEN

Naast een winkel en sportobjecten vind je op 
de camping ook een uitstekend restaurant, 
dat in de typische lokale bergstijl in hout 
werd gebouwd. Hier kun je onder meer de lo-
kale gerechten van de regio proeven op basis 
van lokale ingrediënten, die afkomstig zijn 
van de omliggende boerderijen.

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

Openingstijden:  1. 4. − 1. 11.

Oppervlakte: 1,2 ha
Aantal eenheden: 24 / Aantal personen: 92

GPS: N 46.3575, E 14.0980

       

       

       

   

IN DE WEELDE VAN BOMEN EN WATER  

Amper 300 meter van het meer van Bled vind je tussen de bomen, vijvers, waterlopen 
en tuinen verrassend leuke houten huisjes, glamoureuze tenten en piertenten. Op het 
zonnige terrein, dat ooit een kwekerij was, zijn de bomen niet alleen je metgezel, maar 
tevens je kamergenoot. Door een van de huisjes groeien maar liefst acht bomen! Het 
originele resort werd bekroond met de Sejalec-prijs voor beste idee in Sloveens toerisme 
en ontving het TripAdvisor-certificaat van uitmuntendheid. 

GARDEN VILLAGE BLED

LEKKERNIJEN UIT EIGEN 
TUIN

In het dorp vind je ook het restaurant Vrtna-
rija, waar de traditionele Sloveense keuken 
wordt verrijkt met vernieuwende concepten 
op basis van producten uit de eigen tuin en 
van de omliggende boerderijen. Breng een 
bezoekje aan de tuin met de vele groenten, 
kruiden en vruchten, een van de vele be-
zienswaardigheden van dit uniek polygoon 
in het hartje van de natuur.

3
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GLAMPING 
RIBNO
LUXE TUSSEN BOMEN EN WATERLOPEN   

In het sparrenbos bij de Sava-rivier en op een steenworp afstand van het Bled-meer 
schuilen acht houten huisjes. De doordacht ontworpen uitrusting, het houten bad en 
de aparte badkamer zorgen gegarandeerd voor een gevoel van luxe. De huisjes delen een 
gemeenschappelijke sauna en een sociale ruimte. Op de drempel van je huisje wacht er je 
een picknickmand vol Sloveense lekkernijen, maar ook in het nabije hotel Ribno kun je 
terecht voor gastronomische gerechten. 

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 

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

 Oppervlakte: 0,17 ha
Aantal eenheden: 8 / Aantal personen: 32

GPS: N 46.3464, E 14.1196

       

       

  

POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME   
BLED (CAMPERPLAATS) 5

  

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

Aantal plaatsen: 22 

GPS: N 46.3704, E 14.1184

          

          

4

REIS GROEN DOOR 
SLOVENIË 

Subtiel natuurlijk 
evenwicht   

Draag bij tot de instandhouding van de 

beschermde natuurgebieden van Slovenië door 

op de uitgezette wandelpaden te stappen. 

Iedere stap weg van deze paden kan het 

biologisch evenwicht verstoren. Wandelaars 

kunnen de duidelijke rood-witte markeringen 

volgen, die de bergpaden aangeven.  
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CAMP  
DANICA««««

BIJ DE PRACHT EN PRAAL VAN HET NATIONAAL PARK VAN 
TRIGLAV  

Tot de mooiste gebieden van het nationaal park van Triglav behoort ongetwijfeld het 
meer van Bohinj, waar de rivier Sava Bohinjka ontspringt. Langs de bedding van deze 
Alpiene rivier ligt, op een boogscheut van het meer, de camping Danica, een trekpleister 
voor natuurliefhebbers, met ontspannende vrijetijdsbestedingen en uitdagingen die de 
adrenaline door je bloed jagen, alsook tal van folkloristische evenementen van Bohinj. In de 
nabijheid vind je ook een waterpretpark met een ruim wellnessaanbod.

Camp Danica
Triglavska 60, SI-4264 Bohinjska Bistrica

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

www.tdbohinj.si

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

 Oppervlakte: 4,5 ha
Aantal plaatsen: 250 / Aantal personen: 750

GPS: N 46.2746, E 13.9495

       

       

       

       

     

CAMPING 
KAMNE«««

MET UITZICHT OP DE TRIGLAV  

Vanaf de camping in de hogere Sava-vallei strekt zich een prachtig uitzicht uit op de 
Triglav, de hoogste berg van Slovenië. De camping, waar ook glampinghuisjes te vinden 
zijn, biedt de ultieme combinatie van een actieve vakantie met rustig vertoeven in 
de natuur. Gezinsuitstappen met de fiets of te voet leiden naar leuke plekken met 
de kenmerkende Alpiene architectuur tussen bloeiende weiden en lokale herbergen. 
Geoefende bergbeklimmers zullen zich kunnen uitleven in tal van bergavonturen! 

Camping Kamne
Dovje 9, SI-4281 Mojstrana 

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

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

 Oppervlakte: 1,2 ha
Aantal plaatsen: 60 / Aantal personen: 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

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

Oppervlakte: 3 ha
Aantal plaatsen: 200 / Aantal personen: 600

GPS: N 46.4851, E 13.8374

       

       

    

CAMP ŠPIK«««

AAN DE VOET VAN DE SPROOKJESACHTIGE BERGEN  

Bij Gozd Martuljek schuilt in de schoot van een van de mooiste berglandschappen van 
Slovenië, de Špikove skupine, een schaduwrijke camping met 200 verzorgde percelen. 
Combineer je rustgevende vakantie in de natuur met een bezoekje aan culturele en 
natuurlijke bezienswaardigheden op dit grensgebied tussen Slovenië, Oostenrijk en 
Italië. De sportievelingen onder ons kunnen zich vlak bij de camping uitleven op meer 
dan 150 kilometer aangeduide wandelpaden en 200 kilometer fietsroutes. Ook voor 
mountainbiken, watersporten en spannende luchtavonturen kun je hier terecht. Wil je 
liever rustig genieten, dan kunnen het uitzicht vanaf de camping en uiteraard de lokale 
gerechten al zeker bekoren. 

WAAR HET AVONTUUR 
BEGINT  

Met z’n tweetjes of met het hele gezin? De 
camping Špik is een ideale uitvalsbasis om 
de toeristische regio van Kranjska Gora te 
ontdekken, het bergresort bij uitstek op de 
uitlopers van het nationaal park van Triglav. 

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

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

Oppervlakte: 3,5 ha
Aantal plaatsen: 95 / Aantal personen: 380

GPS: N 46.2510, E 13.5868

      

      

       

       

       

   

ECOLOGISCHE CAMPING BIJ DE SMARAGDEN 
SCHOONHEID  

De eerste Sloveense ecologische camping verbindt het nationaal park van Triglav met 
de smaragdgroene Soča, een van de mooiste rivieren in Europa. Amper 500 meter 
van het centrum van Kobarid, een stad die bulkt van geschiedenis en een uitstekende 
keuken aanbiedt, kun je je eigen tent opzetten of opteren voor een ecologische blokhut 
of een glampinghuisje. Op de camping vind je ook een sauna, zoutkamer, grote hal, 
fitnessruimte, laadstation voor elektrische wagens en een defibrillator.

KAMP KOREN KOBARID««««

MILIEUVRIENDELIJKE 
VAKANTIE 

Deze camping ontving het EU-milieukeur, 
het Ecocamping-certificaat en het EU-ecola-
bel, het Europees certificaat voor duurzaam 
ecotoerisme, en werd benoemd tot Slovenia 
green accommodation. Deze camping staat 
in het teken van de natuur en de bescher-
ming van natuurlijke hulpbronnen. Op de 
camping vind je kruidentuinen en worden 
fruit, groenten en andere producten van de 
nabijgelegen boerderijen aangeboden. 

9



22|

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

Openingstijden:  1. 4. − 15. 10.

Oppervlakte: 1,5 ha / Aantal plaatsen: 70 / Aantal personen: 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

Openingstijden:  1. 4. − 15. 10.

Oppervlakte: 1 ha / Aantal plaatsen: 45 / Aantal personen: 180

GPS: N 46.2392, E 13.4479

          

       

KAMP 
ŠENKOVA DOMAČIJA 12

   

Šenkova domačija, Zg. Jezersko 140, SI-4206 Zg. Jezersko 
t +386 (0)31 777 188, e info@senkovadomacija.si
www.senkovadomacija.si

Openingstijden:  15. 4. − 15. 10.

Oppervlakte: 1 ha / Aantal plaatsen: 20 / Aantal personen: 80 

GPS: N 46.4080, E 14.5208

          

         

REIS GROEN DOOR 
SLOVENIË 

Steun de lokale 
producenten:  

de boeren door gerechten met lokale 

ingrediënten te bestellen, de handelaars door 

hun producten te kopen en de kunstenaars door 

hun kunst te ontdekken of te kopen. Zoek de 

oorsprongsbenaming Izbrana kakovost Slovenija 

(‘Geselecteerde kwaliteit Slovenië’) die aangeeft 

welke landbouwproducten en levensmiddelen in 

Slovenië werden geproduceerd en verwerkt.   
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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

Openingstijden:  15. 4. − 5. 11.

Oppervlakte: 10 ha
Aantal plaatsen: 200 / Aantal personen: 800

GPS: N 46.3114, E 14.9095

      

       

       

       

    

ALLERBESTE IN DE HOGERE SAVINJA-VALLEI  

Velen zijn ervan overtuigd dat de beste camping ter wereld zich wel eens aan de Savinja 
zou kunnen bevinden, aan deze Alpenrivier die zich een weg baant vanaf de nabijgelegen 
waterval Rinka. Dankzij de rivier en het meer kun je hier heerlijk afkoelen in de zomer. 
Bovendien kun je je uitleven in het adrenalinepark met ziplines en zijn er tal van 
sportactiviteiten in de uitzonderlijke natuur voor onvergetelijke wateravonturen. En ook 
wandelaars en fietsers vinden hier hun gading op de bergpaden. De camping is verder nog 
uitgerust met een klimmuur, en ook in de nabijheid vind je natuurlijke klimsites. 

KAMP & FUN PARK  
MENINA««««

BIER, WIJN EN ETEN BIJ  
HET VUUR

Het restaurant op de camping laat je proe-
ven van de lokale biersoorten, de cider en 
Sloveense kwaliteitswijnen. Een proeverij in 
de nabijgelegen kelder bezorgt je zelfs een 
diploma! De kinderanimaties omvatten ook 
avonden bij het kampvuur waar ze leren ko-
ken. Het open haardvuur is de gemeenschap-
pelijke ruimte bij uitstek op de camping. 

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

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

Oppervlakte: 2 ha
Aantal plaatsen: 50 / Aantal personen: 150

GPS: N 46.3613, E 14.7363

       

      

     

OP EEN BOOGSCHEUT VAN DE LOGAR-VALLEI   

Ontdek de oever van de Savinja-rivier, beschut door de bomen. Luče is een uitstekende 
uitvalsbasis om een bezoekje te brengen aan de befaamde natuurlijke en culturele 
bezienswaardigheden van de hogere Savinja-vallei. Verken via de wandelpaden de 
Logar-vallei, Robanov en Matkov kot, helemaal tot de grot Snežna of de bergweide 
Velika planina. Om te overnachten kun je opteren voor een tent, caravan, houten huisje, 
bungalow of kamer. 

AVTOKAMP ŠMICA«««

BEWEEG OP JE EIGEN RITME

Je slaapplaats is slechts je startpunt voor je 
verkenningstocht van de natuur: wandelen, 
alpinisme, adrenalinetochten met de kajak 
of raft, fietsen met een huurfiets, tennissen 
op zand of gewoon wat verkennen in de na-
tuurlijke weelde. 

14
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www.slovenia.info
#ifeelsLOVEnia

SLOVENIË. Groen. Actief. Gezond.

#ifeelsLOVEnia
Deelt u uw favoriete ervaringen op sociale netwerken met de 
hashtag #ifeelsLOVEnia. 

VINDT U UW 
INSPIRATIE.



26|

AVTOKAMP  
KEKEC«««

HEEL HET JAAR DOOR BIJ DE STAD   

Deze camping op amper zes kilometer van Maribor, de tweede grootste stad van 
Slovenië, is het hele jaar open en een uitstekende uitvalsbasis om het Pohorje-gebergte 
bij Maribor te bezoeken. Via een gondellift bereik je het recreatieoord met tal van 
befaamde sportevenementen. In de onmiddellijke omgeving van de camping vind je ook 
mountainbikepaden, golfterreinen en visvijvers voor sportvissers. Bovendien vind je hier 
ook een winkel, bakker, restaurant en hotel met zwembadcomplex. 

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

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

 Oppervlakte: 1,5 ha
Aantal plaatsen: 100 / Aantal personen: 200

GPS: N 46.5358, E 15.6043

       

     

PANORAMA 
GLAMPING VISOLE
VERBONDEN MET DE NATUUR AAN DE VOET VAN DE POHORJE 

Dit uitzonderlijke en milieuvriendelijke glampinghuisje is gebaseerd op een uniek 
concept en bezorgt je evenzo een unieke ervaring tussen de glooiende groene heuvels 
van Slovenska Bistrica, in de buurt van Maribor. Dit intieme en esthetisch uitgevoerde 
huisje is ideaal voor een gezellig romantisch uitje of verkwikkende vakantie met z’n 
tweetjes. Het huisje is uitgerust met een luxueus tweepersoonsbed, een tafel, stoelen en 
commodekast.

Panorama Glamping Visole
Visole 63, SI-2310 Slovenska Bistrica 

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

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

 Oppervlakte: 0,4 ha
Aantal eenheden: 2 / Aantal personen: 7

GPS: N 46.4028, E 15.5338
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Schone, 
frisse en niet 

verontreinigde 
lucht

Het land van bos 
(58 % is bos)

Drinkbaar 
leidingwater 
uit de kraan

Veilig 
land

Zelfgemaakte 
ecologische 
gerechten

Maribor, het centrum van de Sloveense provincie Stiermarken en de op één na grootste stad van 
Slovenië, wordt gekenmerkt door het uitzonderlijke contact met de natuur, met de groene bossen 

van Pohorje, de zonnige wijngaarden in het landschap en de rivier de Drava die er doorheen 
stroomt. De culturele hoofdstad van Europa (2012) kan roemen op verschillende culturele en andere 
bezienswaardigheden zoals de grootste, en oudste wijnrank ter wereld, die zelfs opgenomen is in het 

Guinness World Record boek. Maribor heeft de naam een vrolijke en gastvrije stad te zijn en staat 
bekend als een uitstekende wijn- en culinaire bestemming. Geef uzelf over aan een grote variatie aan 
belevingen, van het ontdekken van de bezienswaardigheden van de stad, het te voet of met de fiets 

verkennen van de wijnheuvels tot een verfrissende roeitocht op de Drava. Liefhebbers van avontuurlijke 
sporten kunnen hun hart ophalen in het bikepark, het wakepark of het avonturenpark.

www.visitmaribor.si

Gratis applicatie
VISIT MARIBOR

SLOVEN IE

Bezoek de toeristische parel, 
nog niet door iedereen ontdekt!

Glamping tussen de wijngaarden!

Kamperen aan de voet 

van de groene bossen 

van Pohorje.

Parkeerplaatsen voor campers in het centrum van de stad of aan de idyllische rivier de Drava.

ZZTMB_Oglas_Katalog-kampov_A4_avg2018.indd   6 5. 09. 2018   09:19:51
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BELEEF DE BESTE AVONTUREN  
TIJDENS HET KAMPEREN IN 

ALPIEN SLOVENIË

NATUUR IN HET NATIONAAL PARK VAN TRIGLAV. 

Mooie parkpaden leiden je naar het vele natuurschoon. Spot en fotografeer de 
dieren op een van de rondleidingen met gids. Bekijk de multivisionvoorstellingen en 
tentoonstellingen in de infocentra. 

EÉN MET HET WATER IN DE 
SOČA-VALLEI.  

Leef je uit met rafting, canyoning, de groot-
ste zipline in Europa en andere sportieve en 
adrenalineavonturen. Bezoek de natuurlijke 
kuuroorden en gooi je hengel uit. Bewonder 
de Soča vanuit de lucht of vanop een van de 
uitzichtpunten op wandeling. Proef zeker de 
wereldwijd erkende keuken bij de beste vrou-
welijke chef ter wereld Ana Roš en op andere 
gastronomische plekken nabij de Soča.
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VERANTWOORD DOOR   
BOHINJ.
Deze plek in het nationaal park van 
Triglav draagt verantwoorde mobiliteit 
hoog in het vaandel en behoort tot de 
Alpine Pearls. Bezoek deze plek met het 
openbaar vervoer. Stap aan boord van de 
museumtrein op de prachtige spoorweg. 
Bezoek het internationale festival van de 
Alpenbloemen! 

VERRASSEND MARIBOR 
EN POHORJE.
In het centrum van Maribor kun je de 
oudste wijnstok ter wereld aanschouwen! 
De stad ligt tevens aan de voet van groene 
heuvels met skipistes, wandelpaden, 
fietsroutes en de thermen van Zreče. 
Het achterland van Maribor wordt 
gekenmerkt door sierlijke wijnranken.

PANORAMISCH IN DE 
LOGAR-VALLEI.  
Laat je op de panoramische Solčava-
route verrassen door de adembenemende 
uitzichten op een van de mooiste 
gletsjervalleien in Europa. Vervolg je weg 
naar de waterval Rinka en bezoek de 
boerderijen van oude ambachten. 

KOSMOPOLITISCH OP BLED. 

Laat je meevoeren naar het eiland te mid-
den van het meer Bled en vergeet niet om 
er de kerkklok te luiden voor geluk. Bezoek 
het kasteel van Bled waarop je van de beste 
uitzichten geniet. Proef ook de traditionele 
slagroomtaart van Bled.

˃  LAAT JE INSPIREREN: www.slovenia.info
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THERMAAL 
PANNONISCH 
SLOVENIË

Voor een goed gevoel 
tussen warmwaterbronnen 

en wijnranken
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Thermaal Pannonisch Slovenië is de streek van 
geneeskrachtig water en de allermooiste wegen 
naar een goed gevoel. Deze streek van heuvels 
bedekt met wijnranken, gastvrije boerderijen met 
hartverwarmende gerechten en ontelbare kastelen 
huisvest maar liefst dertien kuuroorden die hun 
doeltreffendheid hebben bewezen. De verhalen van 
een van de machtigste adellijke families ooit in Europa 
prikkelen de verbeelding. 

In deze regio zijn veel campings verbonden met 
warmwaterbaden, waterpretparken en wellnesscentra. 
Bovendien bekoren ze menig bezoeker met de 
multisportterreinen alsook met de mooie wandel- en 
fietspaden, ook geschikt voor lichte gezinsuitstapjes. 
Daarnaast vinden ook golfliefhebbers hier hun gading!
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BIJ HET SPEELSE WATER VAN EEN SPA  

Deze camping behoort tot de hoogste categorie en garandeert van april tot oktober 
volstrekte ontspanning in een rustige omgeving en puur genot in bronwater. De gasten 
van de camping hebben vrije toegang tot het thermenpark Aqualuna, een zomers 
waterparadijs met meer dan 3000 m2 aan wateroppervlak, alsook tot het overdekte 
zwembad in het hotel Breza. De camping is tevens dicht bij het zwembadcomplex 
Termalija Relax gelegen met verschillende zwembaden, geisers, whirlpools en 
bubbelbaden. In de camping vind je bovendien een strandvolleybal- en tennisterrein. 

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

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

Oppervlakte: 1 ha
Aantal plaatsen: 46 / Aantal personen: 200

GPS: N 46.1653, E 15.6047

       

       

      

   

GEZELLIG IN 
VAKANTIEHUISJES

Naast de uitstekend ingedeelde percelen 
voor campers, caravans en tenten biedt de 
camping ook houten vakantiehuisjes aan 
met een modern ingerichte keuken en bad-
kamer, en met satelliettelevisie. Ook hon-
denliefhebbers zijn welkom op de camping. 
De omgeving leent zich uitstekend voor wan-
delingen, uitstapjes en recreatie in de natuur.

17
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BOETIEKEN ONDER EEN STERRENHEMEL  

Boven de bronnen van Term Olimia kun je genieten van het glamoureus comfort 
in het boetiek-resort met luxueuze en stijlvol ingerichte tenten. Elke tent heeft een 
eigen badkamer en airconditioning, en sommige hebben ook een keuken en een eigen 
zwembad. ‘s Ochtends wacht er je op het terras van je tent een mand met ontbijt op 
gevuld met huisbereide lekkernijen van de omliggende boerderijen. De gasten hebben 
vrije toegang tot het thermenpark Aqualuna en de zwembaden van 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

Openingstijden:  27. 4. − 12. 10.

 Oppervlakte: 1 ha
Aantal eenheden: 20 / Aantal personen: 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 

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

Oppervlakte: 14 ha
Aantal plaatsen: 300 
Aantal personen: 1.130

GPS: N 45.8903, E 15.6242

       

       

       

       

   

UITMUNTENDHEID HET HELE JAAR DOOR 

De meermaals bekroonde camping met moderne aanvoerpunten voor campers en 
volledig uitgeruste tentruimtes is het hele jaar door open om van de natuur en in de 
thermen met een overvloed aan zwembaden te genieten. Dankzij het aangename klimaat 
kun je zowel in de zomer als in de winter een actieve vakantie beleven. Er is een ruim 
aanbod aan sportieve-recreatieve activiteiten en animatieprogramma’s, en bezoekers zijn 
weg van de zwembaden en waterattracties van de Termalna Riviera. Voor de allerkleinsten 
zijn er ook speeltuinen. 

GENIETEN IN STIJL AAN HET 
MEER

Het complex is uitgerust met een zandter-
rein voor volleybal, alsook met een basket-
bal- en tennisveld. Naast de prima ingerichte 
standaardplekken vind je er ook premium-
percelen aan het meer. De camping is een 
uitstekend vertrekpunt voor uitstapjes te 
voet of met de fiets in de omgeving.  

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

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

Oppervlakte: 1 ha
Aantal eenheden: 110 / Aantal personen: 570

GPS: N 45.8898, E 15.6227

       

       

       

    

PITTORESK DORP BIJ HET ALLERGROOTSTE 
WATERPARK

Bij de Termalna Riviera van Terme Čatež, met het grootste zwembadcomplex tot ver 
buiten Slovenië, vind je het vakantiedorp met 3-sterrenvakantiehuizen en stacaravans. 
De 3-sterrenappartementen voor maximaal vijf personen zijn een uitstekende oplossing 
voor gezinnen, terwijl de modern ingerichte stacaravans comfort bieden voor wel zes 
personen. Het zonnige terras kijkt uit op het waterpark met talrijke zwembaden met 
bronwater. 

TERME ČATEŽ, TERME  
VILLAGE - APPARTEMENTEN  
EN STACARAVANS

ATTRACTIES OM HET HELE 
JAAR ROND TE GENIETEN 

De unieke winterse en zomerse Termalna 
Riviera omvat meer dan 12.000 m2 aan wa-
teroppervlak, met golven, een langzaam 
stromende rivier, een waterpretpark, glijba-
nen, bubbelbaden en andere attracties. Het 
spacomplex heeft ook een casino en een ge-
varieerd aanbod aan animaties. 

ADAC

TIPP
2018
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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 

Openingstijden:  april - september

Oppervlakte: 4 ha
Aantal eenheden: 35 / Aantal personen: 160

GPS: N 45.8903, E 15.6242

       

       

       

      

UNIEKE BELEVINGSREIS

Tussen de warmwaterbronnen en het meer vind je de ideale plek voor een volstrekt 
andere belevenis. In het spacomplex Terme Čatež kun je ervaren hoe oude 
indianenstammen of piraten op het meer leefden, en dit op een paar minuten 
wandelafstand van het grootste zwembadcomplex tot ver buiten Slovenië.

TERME ČATEŽ, TERME 
VILLAGE - INDIANENDORP EN 
PIRATENBAAI

DRIJVENDE HUISJES EN 
INDIANENTENTEN

De tenten in het indianendorp roepen de 
oude levenswijze van de indianenstammen 
in de natuur in het leven. De drijvende hou-
ten huisjes nodigen je uit om de piratenbaai 
te ontdekken. De vakantiewoningen zijn op-
gebouwd uit natuurlijke materialen en met 
het vaste land verbonden door een houten 
brug, terwijl de houten terrassen uitkijken 
op het meer. De huisjes en tenten zijn inge-
richt voor een optimaal comfort en vakantie-
gevoel vol plezier voor jong en oud. 

ADAC

TIPP
2018
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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

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

Oppervlakte: 1,8 ha
Aantal plaatsen: 120 / Aantal personen: 400

GPS: N 46.4227, E 15.8543

      

       

       

       

IN DE OUDSTE STAD VAN SLOVENIË   

Op een steenworp afstand van het centrum van Ptuj, de oudste Sloveense stad die 
bovendien met haar carnavalgebruiken tot het Unesco-werelderfgoed behoort, bevindt 
zich de camping die het uitgebreide aanbod van het spacomplex Terme Ptuj en het 
natuurschoon bij de Drava-rivier combineert. In het moderne recreatiecentrum kun je 
overnachten met je camper, caravan of tent, maar je kunt er ook terecht in een van de 
huurstacaravans of glampinghuisjes in grote wijnvaten. Bovendien kun je kiezen voor 
kamperen met halfpension.  

KAMP TERME PTUJ««««

LAAT JE MEEVOEREN NAAR 
ROMEINSE TIJDEN

Kampeerders kunnen hier genieten van het 
spacomplex met maar liefst veertien bin-
nen- en buitenzwembaden en kunnen tot 
rust komen in het unieke wellnesscentrum 
in Romeinse stijl van het Grand Hotel Pri-
mus. Sportliefhebbers kunnen zich uitleven 
in tal van watersporten op het meer van Ptuj 
of een bezoekje brengen aan het golfterrein 
van Ptuj. 

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

t +386 (0)2 512 12 00 
e recepcija.camp2@terme3000.si

www.sava-camping.com 

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

Oppervlakte: 7 ha
Aantal plaatsen: 430 / Aantal personen: 860

GPS: N 46.6800, E 16.2205

       

       

      

     

HERBRONNEN IN ZWART THERMAAL WATER

De camping werkt samen met het kuuroord en biedt vrije toegang tot het paradijselijk 
complex met elf binnen- en buitenzwembaden. Kies voor kamperen met halfpension 
en geniet naast het zwemmen van een ontbijt- en dinerbuffet. In het spacomplex kun je 
terecht voor zonnebanken en sauna’s, wellness, massages, baden en andere aanbiedingen 
van het medicinaal wellnesscentrum Thermalium. Probeer zeker ook het unieke, zwarte 
thermale water met geneeskrachtige werking uit. 

KAMP TERME 3000««««

ACTIEF OP HET VELD OF OP 
DE FIETS   

In het sportief-recreatief park kun je een 
spelletje tennis, voetbal, basketbal of vol-
leybal spelen. Voor golfliefhebbers is er het 
golfterrein Livada met achttien speelvelden 
die het spacomplex en de camping omringen. 
Verken de omgeving met de fiets, die je hier 
ook kunt huren. 

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

Openingstijden:  29. 3. − 3. 11.

 Oppervlakte: 5 ha
Aantal plaatsen: 180 / Aantal personen: 500

GPS: N 46.5714, E 16.1715

       

       

       

KAMP TERME  
LENDAVA«««

OP HET SNIJPUNT VAN DRIE LANDEN   

Slovenië, Hongarije en Kroatië komen samen in de streek van de pittoreske bergen van 
Lendava. Aan de voet van de bergen ligt Lendava, een plek met thermaal water met 
paraffine. De gasten van de camping bij het spacomplex Terme Lendava hebben vrije 
toegang tot maar liefst acht zwembaden met dit heilzame water. Ook de wellness-, 
gezondheids- en cateringdiensten zullen bekoren. De kampeerders kunnen genieten van 
het comfort van het hotelresort, ook dankzij de optie van halfpension. 

Terme Lendava
Tomšičeva 2a, SI-9220 Lendava 

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

www.sava-camping.com

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

 Oppervlakte: 1 ha
Aantal plaatsen: 90 / Aantal personen: 200

GPS: N 46.5528, E 16.4595

       

       

       

  

KAMP SONČNI GAJ - 
TERME BANOVCI«««

OOK VOOR NUDISTEN

In Prlekija, aan de westelijke oever van de Mura-rivier, is naast de klassieke camping 
een deel speciaal voor nudisten bestemd. Sončni gaj was de eerste naturistencamping 
in Europa bij een spacomplex. Naast de warmwaterbaden vind je er ook een 
wellnesscentrum in de traditionele lokale stijl en kun je de typische lokale gerechten van 
Prlekija ontdekken. De camping biedt de mogelijkheid tot kamperen met een ontbijt- en 
dinerbuffet. 

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 

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

Oppervlakte: 1,7 ha
Aantal eenheden: 33 / Aantal personen: 132

GPS: N 46.5146, E 16.0522

       

       

    

PRLEKIJA ANDERS ERVAREN   

In het hart van Prlekija te midden van de ongerepte natuur en niet veraf van de 
stad Ljutomer kun je volop genieten van je privacy. Vanaf de ruime terrassen van de 
glampinghuisjes en tenten heb je een uitzicht op de nabijgelegen bossen en biologische 
zwembaden. Met een eigen keuken, slaapkamers voor twee, vier of zes personen en 
in sommige eenheden zelfs een bad met thermaal water op het terras is alle comfort 
tijdens je verblijf verzekerd. Bovendien kun je een privésauna afhuren om het geheel af te 
werken.  

GLAMPING SONČNA DOLINA 
BIOTERME

ONTSPANNEN IN HET 
SPACOMPLEX  

Het glampingdorp bevindt zich in de onmid-
dellijke omgeving van het hotel Bioterme****, 
het eerste milieuvriendelijke hotel met het 
EU-ecolabel in deze streken van Slovenië. De 
meerwaarde van dit glampingdorp schuilt 
ook in het spacomplex met zijn binnen- en 
buitenzwembaden met thermaal water. Hier 
kun je ook terecht voor sauna’s, een fitness-
studio, wellness en het hotelrestaurant.

26
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KAMP POLJE«««

TUSSEN RIVIEREN, BRONNEN EN BOSSEN 

De nieuwe camping aan de Krka-rivier en haar zijstroom is opgericht volgens de nieuwste 
normen op het vlak van kamperen. Ontspan in het groene natuurschoon, komt tot rust 
bij het vissen, maak een boottochtje en geniet van het bronwater in het nabijgelegen 
spacomplex Terme Dolenjske Toplice. Trek eropuit en verken de omgeving met de fiets of 
te voet, of ga voor een uitzonderlijk avontuur zoals een fotojacht op beren in de bossen 
van Kočevje.   

Kamp Polje
Meniška vas 47, SI-8350 Dolenjske Toplice 

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

Openingstijden:  1. 4. − 31. 10.

 Oppervlakte: 1 ha
Aantal plaatsen: 30 / Aantal personen: 120

GPS: N 45.7673, E 15.0515

       

       

  

POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME   
ŽALEC (CAMPERPLAATS)	 28

  

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

Aantal plaatsen: 4 

GPS: N 46.2406, E 15.1593

          

        

27

REIS GROEN DOOR 
SLOVENIË 

Het water in Slovenië is 
overal helder en drinkbaar.  

We raden aan om   

 in Slovenië een hervulbare 
fles te gebruiken, 

aangezien je om elke hoek helder, drinkbaar 

water vindt. In de zomermaanden zijn in 

de grotere steden van Slovenië openbare 

drinkfonteinen ter beschikking op pleinen en 

in parken om je water aan te vullen of je dorst 

meteen te lessen.
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BELEEF DE BESTE AVONTUREN TIJDENS HET 
KAMPEREN IN  

THERMAAL PANNONISCH SLOVENIË
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THERMALE ONTSPANNING.  
In dit deel van Slovenië vind je maar liefst dertien Sloveense natuurlijke kuuroorden en 
nog zoveel meer spa’s! De vele wellness- en selfnessprogramma’s, baden en waterpret in 
de zwembaden met waterattracties zorgen voor een uitstekende vakantie.
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GEZOND MET WATER.  

Naast het minerale bronwater vind je hier 
ook het befaamde mineraalwater Donat Mg 
en Radenska. De kuuroordbehandelingen en 
preventieve en medicinale wellnessprogram-
ma’s omvatten naast het gezonde water ook 
de doeltreffendheid van het klimaat, turf, 
heilzame modder en andere natuurlijke fac-
toren.
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HEERLIJKE LOKALE SMAKEN.  

Aan de basis van de gerechten liggen lokale ingrediënten en 
eeuwenoude recepten. En wat past er beter bij de gerechten dan 
een lokale kwaliteitswijn uit de wijnstreken van Podravska en 
Posavska, het Sloveens buitenbeentje onder de wijnen Cviček of 
bier van Sloveense hop. 

GEHUISVEST IN DE NATUUR. 

Een hotel in een spacomplex of in de stad, een toeristische 
boerderij, een appartement, een camping of glampingplek, wat 
je ook kiest, je bent steeds omringd door natuur. Ook de vele 
milieucertificaten van de kwaliteitsvolle accommodaties getuigen 
van de groene beleving.    

KASTELEN EN KLOOSTERS.  

Naast de historische steden en de kastelen 
van Ptuj, Celje en Posavje zijn ook de ver-
schillende kloosters een bezoekje waard. 
Hun geschiedenis is nauw verweven met de 
traditie van kruidentherapie, kaasproductie 
en chocoladebereiding.

˃  LAAT JE INSPIREREN: www.slovenia.info
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MEDITERRAAN 
SLOVENIË EN DE 
KARST

Ontspannen tussen 
de wereldbekende karstgrotten 

en zoutpannen
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In Mediterraan Slovenië en de Karst komen de 
wondere karstwereld en de smaken van traditioneel 
zeezout samen. De kuststeden baden in het zonlicht, 
het groene platteland van Istrië biedt een authentieke 
keuken met olijfolie en wilde planten aan, Brda 
biedt dan weer wereldbekende wijn, en de Karst 
onthult de geheimen van de grotten, die tot de meest 
bezochte in Europa behoren. Ook de befaamde witte 
lipizzanerpaarden zijn van deze streek afkomstig. 

Hier kampeer je niet alleen vlak bij de Adriatische 
Zee met al haar rijkdom om een actieve vakantie 
te beleven, maar ook dicht bij verrassende 
bezienswaardigheden, onder klimmuren, die tevens 
dienstdoen als vertrekpunt voor paragliders, boven de 
ingang van een karstgrot en tussen de wijngaarden van 
een van de beste bestemmingen in Europa volgens de 
Lonely Planet!  
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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

Openingstijden: 
6.4. − 14.10. en 19.10. – 1.4. 

(enkel camperplaatsen)

Oppervlakte: 7,5 ha
Aantal plaatsen: 450 / Aantal personen: 1.200

GPS: N 45.5776, E 13.7354

       

       

       

       

   

IN DE HEERLIJKE GEURENDE NATUUR AAN DE ZEE 

Deze camping behoort tot de best ingerichte campings aan de Sloveense kust, niet 
ver van Koper en Triëst, en bekoort ook veeleisende kampeerders. Ze bevindt zich 
op wandelafstand van de zee en omvat een ruim strand met schaduw en pieren. Ook 
de percelen schuilen in de schaduw dankzij de mediterrane begroeiing. Het zachte 
klimaat nodigt je in alle seizoenen uit om de wandelpaden te verkennen. De camping 
beschikt over twee buitenzwembaden - een olympisch en een kinderbad - alsook 
over een wellnesscentrum met binnenzwembaden met verwarmd zeewater en een 
massagecentrum.

CAMPING ADRIA««««

IDEAAL VOOR GEZINNEN EN 
DAGUITSTAPPERS  

Op de camping worden ook kinderanima-
ties georganiseerd. De veilige omgeving met 
wandelpaden en speeltuinen is ideaal voor 
gezinnen met kleine kinderen. Ook de staca-
ravans bieden een comfortabel verblijf. De 
camping is ideaal gelegen voor uitstappen 
naar Istrië en elders in Slovenië.

29
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Mediterrane oase met de 
geur van dennenbomen en 

uitzicht op de Adriatische zee.

Informatie en reserveringen:
Camping: 00386 5 66 37 350  |  camp@adria-ankaran.si

Hotel en appartementen: 00386 5 66 37 300  |  hotel@adria-ankaran.si

De meest groene camping aan de Sloveense  
kust met meer dan 1500 bomen.

Huisdiervriendelijke camping.
Door de gasten meerdere keren uitgeroepen  

als beste camping.
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KAMP 
PARK LIJAK««

ONDER EEN ZACHTE HEMEL  

Vlak bij Nova Gorica ligt een camping waar paragliders hun blik naar de hemel richten. 
Dankzij het mediterrane klimaat kun je het hele jaar rond tandemvliegen met een 
parapente, en zijn er ook vier seizoenen lang wandeltochten over het Trnovo-plateau 
met gids beschikbaar, of fietstochten tussen de wijngaarden van de Vipava-vallei tot aan 
de zee. Wandelingen door de Soča-vallei, watersporten en wijnproeverijen maken van je 
kampeervakantie in Ozeljan een onvergetelijke ervaring.  

Kamp Park Lijak
Ozeljan 6a, SI-5261 Šempas 

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

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

 Oppervlakte: 1 ha
Aantal plaatsen: 60 / Aantal personen: 240

GPS: N 45.9419, E 13.7176

       

       

      

POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME   
KOPER (CAMPERPLAATS)
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Postajališče za avtodome Koper (camperplaats), 
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/

Aantal plaatsen: 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

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

Oppervlakte: 6 ha / Aantal plaatsen: 550 / Aantal personen: 1000

GPS: N 45.5020, E 13.6006

          

   

32
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AVTOKAMP 
AJDOVŠČINA«««

VOOR HET GEZIN EN ACTIEVELINGEN   

Deze camping schuilt in een klein dennenbos in Ajdovščina met een adembenemende 
achtergrond. Het historische stadscentrum ligt op vijf minuten wandelafstand, terwijl de 
mooie wandelpaden je uitnodigen op een verkenningstocht door de Vipava-vallei en over 
het Trnovo-plateau. In de zomer hebben de gasten van de camping vrije toegang tot het 
grote buitenzwembad. Voor de kinderen is speelgoed en animatie voorzien. Bovendien 
vind je hier ook een sportinfrastructuur.   

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

Openingstijden:  1. 4. − 31. 10.

 Oppervlakte: 7 ha
Aantal plaatsen: 50 / Aantal personen: 200

GPS: N 45.8913, E 13.9014

       

       

   

SAKSIDA, WINE &  
CAMPING RESORT«««

VAKANTIE TUSSEN DE WIJNGAARDEN   

Geniet in het midden van de Vipava-vallei, door de Lonely Planet benoemd tot een 
van de topbestemmingen in Europa, van het boeiende snijpunt tussen de Alpen en de 
mediterrane wereld. De lokale wijnen en topgerechten bezorgen je alle nodige kracht om 
de wandel- en fietspaden te verkennen of om je te wagen aan een wateravontuur op de 
Vipava en de Soča. Bij het culinaire huis ligt een zwembad, en er zijn ook stacaravans.  

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

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

Openingstijden:  1. 3. − 31. 12.

 Oppervlakte: 1,3 ha
Aantal plaatsen: 35 / Aantal personen: 130

GPS: N 45.8903, E 13.7473
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KAMP TURA«««

IN HET HART VAN DE VIPAVA-VALLEI   

In het hart van de Vipava-vallei, volgens de Lonely Planet een van de tien 
topbestemmingen in Europa in 2018, bevindt zich de camping Tura, die het hele jaar rond 
uitnodigt om de natuurlijke klimsites te overmeesteren. Je vindt hier ook kunstmatige 
klimmuren, petanquebanen, twee tennisvelden, een voetbal-, handbal- en basketbalveld. 
Kinderen kunnen zich dan weer uitleven op de speeltuigen. Tijdens proeverijen leren de 
gasten van camping tot slot de befaamde lokale wijnen en gerechten kennen.

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

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

 Oppervlakte: 3 ha
Aantal plaatsen: 40 / Aantal personen: 160

GPS: N 45.8322, E 13.9710
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THEODOSIUS 
FOREST VILLAGE
OMGEVEN DOOR SCHOONHEID EN STILTE

Te midden van de dennenbomen wachten moderne houten huisjes je op, ingericht om 
je het hele jaar door te verwennen, met een adembenemend uitzicht op de Vipava-vallei. 
Kom tot rust en ontspan, of trek er te voet of met de fiets opuit om het paradijselijke 
natuurschoon van de vallei te ontdekken en geniet van de topwijnen en culinaire 
specialiteiten. De huisjes zijn een uitstekende uitvalsbasis voor uitstapjes in de Karst tot 
aan de zee, de Soča-rivier en het nationaal park van Triglav of elders in Slovenië.

Theodosius Forest Village
Vrhpolje 80b, SI-5271 Vipava 

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

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

 Oppervlakte: 1 ha 
Aantal eenheden: 5+1 

 Aantal personen: 10+5

GPS: N 45.8675, E 13.9657
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AVTOKAMP  
PIVKA JAMA«««

DUIK IN DE KARSTGROTTEN   

De camping op amper drie kilometer van de wereldberoemde grot van Postojna bij 
de daaraan verbonden grot van Pivka is het vertrekpunt bij uitstek om de bijzondere 
karststreek te verkennen. Vlak bij de camping vind je in de massieve rotsen een 
uitgehouwen trap om onder begeleiding van een gids af te dalen in de grot van Pivka. 
Naast de uitstekend uitgeruste ruimtes op de camping vind je er ook sportterreinen, een 
zwembad en een kinderbad. 

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

Openingstijden:  15. 4. − 31. 10.

 Oppervlakte: 7,5 ha
Aantal plaatsen: 250 / Aantal personen: 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

Openingstijden:  1. 4. − 30. 9.

Oppervlakte: 3 ha / Aantal plaatsen: 30 / Aantal personen: 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

Openingstijden:  28. 4. − 31. 12.

Oppervlakte: 0,3 ha / Aantal plaatsen: 30 / Aantal personen: 90

GPS: N 45.8789, E 13.9206

          

    

39



54|54|

BELEEF DE BESTE AVONTUREN TIJDENS  
HET KAMPEREN IN 

MEDITERRAAN SLOVENIË EN DE KARST
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EDEL TE PAARD.  
Bezoek in de Karst het stadje Lipica met de oudste paardenstal van 
witte lipizzanerpaarden en aanschouw er een show van de klassieke 
rijkunst. Breng er een bezoekje aan het museum, maak een rit door het 
landschap of stap op een koets. 
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UNESCO-ERFGOED 
VAN KARST

De grotten van Škocjan zijn opgenomen op 
de lijst van Unesco-werelderfgoed en omvat-
ten een netwerk van grottengangen met het 
grootste ondergrondse ravijn ter wereld. Je 
bereikt het ravijn via een pad met een brug, 
vijftig meter boven de bedding van de on-
dergrondse rivier! Het park bij de grotten 
onthult de bijzonderheden van de klassieke 
Karst.

Li
pi

ca
 

WERELDBEROEMD.
Een treintje op de oudste ondergrondse spoorweg ter wereld voert je tussen de 
stalagmieten en stalactieten door de grotten van Postojna, de meest bezochte 
karstgrotten in Europa. In de omgeving tref je overigens nog een wereldrecord 
aan: het kasteel van Predjama, ingeklemd in een 123 meter hoge bergwand.
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MEDITERRANE STEDEN.

Ontdek zelf hoe verschillende de middel-
eeuwse steden van Piran en Koper zijn. 
Maak kennis met de rijke geschiedenis van 
kuuroorden, de kosmopolitische Rivièra van 
Portorož en de vistradities van Izola. Trek er-
opuit naar Istrië, het groene achterland van 
de kuststeden.
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TRADITIONELE ZOUTWINNING.
Bezoek de zoutpannen van Sečovlje, die tot de oudste nog 
werkende zoutpannen ter wereld behoren. Fiets naar het museum 
van zoutwinning en geniet van de wellness - in de openlucht, zo 
op de zoutvelden!

VOOR DE AVONTURIERS DIE WAT 
ANDERS WILLEN.

Štanjel verrast je met de architectuur van Maks Fabiani. Brda, het 
land van betoverende momenten, palmt je helemaal in met de 
wereldbekende wijnen en culinaire specialiteiten. De traditionele 
fruitteelt en wijngaarden in de Vipava-vallei liggen niet ver 
verwijderd van Nova Gorica, de casinostad op de grenslijn.

˃  LAAT JE INSPIREREN: www.slovenia.info
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LJUBLJANA 
EN CENTRAAL-
SLOVENIË

Bruisende hoofdstad 
omringd door groen  
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Ljubljana en Centraal-Slovenië zijn een uitstekend 
beginpunt om Slovenië je hart te laten veroveren. 
De hoofdstad Ljubljana klinkt in het Sloveens als 
ljubljena of ‘geliefd’, en bruist van de rijke stadscultuur, 
kunst, festivals en evenementen. De stad grenst aan 
de moerassen, waar het oudste wiel ter wereld werd 
ontdekt.  De groene paden door Centraal-Slovenië 
leiden naar Unesco-werelderfgoedsites en naar de 
prehistorie. 

De campings in deze streek nodigen je uit om de 
Alpen van Kamnik-Savinja met de talrijke mogelijke 
activiteiten in de natuur te ontdekken, om eropuit te 
trekken naar Kočevje en Bela Krajina, waar je onder 
meer de warmste Sloveense rivier vindt, en om kennis 
te maken met de groene hoofdstad van Europa 2016. 
Je kunt Ljubljana te voet, met de fiets, op een bootje 
of zelfs met de stand-up paddle op de Ljubljanica-rivier 
verkennen!
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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

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

Oppervlakte: 5 ha
Aantal plaatsen: 177 / Aantal personen: 600

GPS: N 46.0975, E 14.5190

       

       

       

       

    

GROENE OASE IN DE HOOFDSTAD   

Het toeristisch-ontspanningscentrum Ljubljana Resort (Ježica), aan de rand van de 
hoofdstad van Slovenië, strekt zich uit over maar liefst vijf hectare groene oppervlakte 
onder hoge bomen aan de oever van de Sava. Met de bus of met de fiets bereik je vlot 
het historische stadscentrum op amper 4,5 kilometer. Het resort heeft niet alleen een 
camping waar je stacaravans kunt huren, maar ook een hotel, een restaurant, het beste 
zomerzwembad in Slovenië met ontelbare waterattracties, een groot fitnesscentrum en 
speelterreinen voor strandvolleybal.   

LJUBLJANA RESORT««««

VERKEN LJUBLJANA, 
GENIET VAN DE 
RECREATIEVE ACTIVITEITEN

Naast een verkenningstocht van Ljubljana 
wachten je hier tal van recreatieve activitei-
ten op: vissen in de Sava, tennis, golf, fiet-
sen, wandelen, paardrijden, kajakken en ka-
noën. De camping aan de ringweg is tevens 
een ideale uitvalsbasis voor daguitstappen in 
heel Slovenië. 

40
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KAMP 
SMLEDNIK«««

AAN HET MEER TUSSEN HISTORISCHE STEDEN   

Amper twintig kilometer van Ljubljana en tien kilometer van het historische Kranj en 
Škofja Loka tref je de verbluffende natuur van het Zbilje-meer aan. Op de camping, die 
reeds een halve eeuw tradities meedraagt, kun je volop ontspannen met een spelletje 
tennis, volleybal, tafeltennis, petanque of een partijtje schaak in de openlucht. Eigen aan 
deze camping is een afzonderlijk deel voor naturisten, met aparte sanitaire voorzieningen 
en een strand.  

Kamp Smlednik
Dragočajna 14a, SI-1216 Smlednik 

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

Openingstijden:  1. 5. − 15. 10.

 Oppervlakte: 4,5 ha
Aantal plaatsen: 99 / Aantal personen: 400

GPS: N 46.1744, E 14.4161

      

       

   

CAMP JEZERO 
KOČEVSKO«««

IN HET LAND VAN MYSTERIEUZE BOSSEN   

Kočevsko is het mysterieuze bos van Slovenië. De camping Jezero met zijn talrijke houten 
huisjes, staanplaatsen voor campers, kampeerterreinen en percelen is een uitstekende 
locatie om de bossen te verkennen. In de zomer kun je al roeiend, suppend of zeilend 
heerlijk ontspannen op het meer van Kočevsko, terwijl de Kolpa-rivier vlakbij ideaal is 
voor rafting of andere adrenalinesporten. De receptie van de camping, in de typische 
stijl van een Sloveense graanschuur, is het vertrekpunt bij uitstek voor alle mogelijke 
avonturen.

Camp Jezero Kočevsko
Trdnjava 3, SI-1330 Kočevje 

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

www.kocevsko.com

Openingstijden:  1. 4. − 31. 10.

 Oppervlakte: 0,35 ha
Aantal plaatsen: 24 / Aantal personen: 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

Openingstijden:  19. 4. − 29. 9.

Oppervlakte: 3 ha
Aantal plaatsen: 100 / Aantal personen: 400

GPS: N 45.6042, E 15.2762

       

       

       

      

ONTSPANNING AAN DE WARME KOLPA-RIVIER

Het dorp Podzemelj staat reeds lang bekend om zijn natuurlijke badplaats aan de 
warmste Sloveense rivier, de Kolpa. Onder de bomenkruinen vind je ruime percelen 
voor tenten, campers en caravans. Om te overnachten kun je ook een stacaravan huren 
of jezelf verwennen met een uitzonderlijke glampingervaring in Keltische huisjes met 
sauna. De rustige Kolpa is hier ideaal om te zwemmen, te kajakken, te kanoën alsook om 
te suppen, dat steeds meer harten verovert. 

CAMPING BELA KRAJINA – 
PODZEMELJ««««

VOOR VLOTTE 
WANDELINGEN

De camping omvat een adrenalineklimpark, 
sportterreinen en speeltuinen en voorziet 
ook in gratis kinderanimatie. De omgeving 
is perfect voor een ontspannen, makkelijke 
wandeltocht of een rit met een al dan niet 
elektrische huurfiets. In het campingrestau-
rant kun je de lokale gerechten, bier en top-
wijnen van de regio in het zuiden van Slove-
nië proeven. 

43
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CAMPING BELA KRAJINA – 
GLAMPING KELTISCHE HUISJES 44

  

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

Openingstijden:  19. 4. − 29. 9.

Oppervlakte: 3 ha / Aantal eenheden: 3 / Aantal personen: 6 

GPS: N 45.6042, E 15.2762

          

         

CAMPING BELA KRAJINA – 
STAANPLAATS VOOR 
CAMPERS   45

  
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

Openingstijden:  28. 4. − 31. 12.

Aantal plaatsen: 20 

GPS: N 45.6042, E 15.2762

          

      

GLAMPING 
KOLPA RESORT
PUUR NATUUR IN BELA KRAJINA 

Geniet van je verblijf in een luxetent met airconditioning of een houten huisje en zwem 
in een natuurlijk zwembad. Het voormalige kasteel ligt op een steenworp afstand van de 
Kolpa-rivier, een van de warmste rivieren in Slovenië, waar je kunt zwemmen en raften. 
De gasten van de camping kunnen gratis kajakken, fietsen en stand-up paddles huren. In 
de glamping vind je gezonde groentetuinen, een bibliotheek onder de hemel en een open 
vuur voor gezellige avonden. Vlak bij bevinden zich een adrenalinepark, en verschillende 
fiets- en wandelroutes om de unieke streek van Bela Krajina te verkennen. 

Glamping Kolpa Resort
Krasinec 1, SI-8332 Gradac

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

www.kolpa-resort.si

Openingstijden:  26. 4. − 30. 9.

 Oppervlakte: 0,8 ha
Aantal eenheden: 10 / Aantal personen: 40

GPS: N 45.5929, E 15.2740

       

   

46



62|

KAMP RESNIK 
KAMNIK««

IN EEN MIDDELEEUWSE STAD ONDER DE BERGEN 

Op 500 meter van het pittoreske middeleeuwse Kamnik wacht jou verscholen tussen 
de hoge bomen een lieflijke weide met al het nodige om gezellig te kamperen of te 
overnachten in de camper. Van hieruit is het amper 25 kilometer naar de hoofdstad van 
Slovenië en 15 kilometer naar de centrale luchthaven in Slovenië. Boven de stad bevindt 
zich de beroemde bergenweide Velika planina. Het hart van Slovenië heeft hier overigens 
tal van bezienswaardigheden te bieden. 

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

Openingstijden:  1. 5. − 30. 9.

 Oppervlakte: 1 ha
Aantal plaatsen: 100 / Aantal personen: 300

GPS: N 46.2280, E 14.6191

       

       

      

SLOVENIA ECO RESORT
	

48

  

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

Openingstijden:  1. 1. − 31. 12.

Oppervlakte: 4 ha / Aantal eenheden: 25 / Aantal personen: 98

GPS: N 46.2531, E 14.6063
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REIS GROEN DOOR 
SLOVENIË 

Dankzij de Sloveense taal 
kon de Sloveense cultuur en 
soevereiniteit in de loop der 

eeuwen bewaard blijven.   
Onze taal kent zowel de vertrouwelijke als de 

beleefdheidsvorm bij het aanspreken, maar heeft 

daarnaast ook de lieftallige dualis behouden. 

Probeer enkele basiswoorden en -zinnen te 

leren, om een glimlach op het gezicht van je 

Sloveense gastheren te toveren waar je ook 

bent in het land (goedendag = dober dan, dank 

je = hvala, hoe gaat het met jou? = kako si?, dat 

is erg goed = to je zelo dobro).
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BELEEF DE BESTE AVONTUREN TIJDENS HET 
KAMPEREN IN   

LJUBLJANA EN CENTRAAL-SLOVENIË
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HERDERLIEFDE.  
Probeer eens op je wandeling door het historische centrum van Kamnik of op Velika 
Planina de kaas trnič, waarmee ooit de liefde van een herder voor een meisje in de vallei 
werd uitgedrukt, en vergeet niet ook de andere typische lokale gerechten te proeven. 
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TOPSTAD. 

In het cultureel hart van Slovenië ontdek je 
het Ljubljana van Plečnik. Klim op naar het 
kasteel, laat je meevoeren door een bootje 
op de rivier, bezoek de musea en galerijen, 
en geniet van de festivals en talrijke evene-
menten. 

64|
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PREHISTORISCHE 
WIELMAKERIJ.  

In de moerassen van Ljubljana schuilen de 
resten van de prehistorische cultuur van 
wielmakers en werd het oudste houten wiel 
ter wereld gevonden, waardoor dit deel werd 
opgenomen in het Unesco-werelderfgoed. 
Tal van educatieve en andere paden leiden 
langs deze moerassen
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GEHEIMZINNIGE BOSSEN.  

In Kočevje kun je de meest ongerepte natuur uit de prehistorie 
bewonderen op kortere of zelfs meerdaagse wandelingen over 
goed aangeduide paden. Probeer ook eens de boshoning van 
Kočevje met een beschermde oorsprongsbenaming!

BEZIELD DOOR DE RIVIER. 

De Kolpa-rivier, de warmste Sloveense rivier die zich 
uitstekend leent voor watersporten, is een van de Europese 
topbestemmingen in Slovenië. Op het snijpunt van drie religies en 
vijf nationaliteiten beleef je hier een fantastische volkscultuur. 

˃  LAAT JE INSPIREREN: www.slovenia.info
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REIZEN DOOR SLOVENIË 
VERSCHEIDENHEID 
TROEF. BINNEN 
HANDBEREIK.

In Slovenië, het enige land in Europa 
waar de Alpen, Middellandse Zee, Karst 
en Pannonische vlakte samenkomen, is 
alles dichtbij. Zelfs tot de verste uithoeken 
van het land is het vanuit de centraal 
gelegen hoofdstad slechts een tweetal uur 
rijden. Tijdens een bezoekje aan Slovenië 
kan je dan ook in één enkele dag wel vier 
verschillende werelden beleven. Elk van 
deze werelden zal je alleen maar meer zin 
geven om de lokale bijzonderheden en 
bezienswaardigheden verder te ontdekken, 
waardoor je steeds weer wilt terugkeren!   

VLOT BEREIKBAAR

Slovenië ligt in Centraal-Europa en 
grenst aan Italië, Oostenrijk, Kroatië en 
Hongarije. Het is slechts enkele uren 
rijden verwijderd van Venetië of Wenen. 
Slovenië is makkelijk bereikbaar vanuit 
de buurlanden, dankzij de goede wegen 
en treinverbindingen, en tal van Europese 
steden bieden dagelijks vluchten aan. 
Aangezien het land aan de zee ligt, kan je 
Slovenië ook over zee bereiken.

LUCHTHAVENS IN DE 
NABIJHEID

Afstand van de nabijgelegen luchthavens 
tot Ljubljana:
• Venetië, Italië • 240 km 
• Zagreb, Kroatië • 140 km
• Triëst, Italië • 100 km 
• Wenen, Oostenrijk • 380 km
• Klagenfurt, Oostenrijk • 100 km 
• Graz, Oostenrijk • 190 km
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NAAR SLOVENIË MET DE 
AUTO OF CAMPER

De makkelijkste manier om door het land 
te reizen is met de auto. Voor het gebruik 
van de autosnelwegen is een vignet 
verplicht.

Bezoek je Slovenië met de auto, dan 
komen enkele weetjes en verkeersregels je 
zeker van pas.

Op de Sloveense wegen gelden volgende 
snelheidsbeperkingen:
• Binnen de bebouwde kom 50 km/u.
• Buiten de bebouwde kom 90 km/u.
• Op autowegen 110 km/u.
• Op autosnelwegen 130 km/u. 

Een van de verkeersregels die zeker 
moet worden vermeld is het verplichte 
gebruik van dimlichten bij het rijden, 
ook overdag. De mistlichten mogen 
alleen worden gebruikt wanneer het 
zicht minder dan 50 meter is. De 
bestuurder en passagiers moeten hun 
veiligheidsgordel dragen. Wat moet er 
verplicht mee in de auto? De verplichte 
uitrusting omvat een gevarendriehoek, 
een set reservelampen, een EHBO-set en 
een veiligheidshesje. Van 15 november 
tot en met 15 maart is het ook gebruik 
van winteruitrusting verplicht, dat wil 
zeggen winterbanden met minstens 3 
mm profieldiepte of zomerbanden met 
sneeuwkettingen in de kofferbak.  Het 
maximaal toegestane alcoholgehalte 
in het bloed van de bestuurder bedraagt      

0,5 promille. Aangezien er behoorlijk wat 
alcoholcontroles zijn op de baan, is het 
aanbevolen om helemaal niets te drinken. 

AUTOPECH
De automobilistenvereniging van Slovenië 
AMZS staat dag en nacht voor je klaar met 
bijstand en takeldiensten. Bel bij autopech 
naar het nummer 1987.

AUTO HUREN  
Je kunt steeds een auto huren bij 
gespecialiseerde agentschappen op 
de luchthaven of in steden. Om een 
auto te huren moet je ouder zijn dan 
21 jaar en minstens twee jaar over 
een rijbewijs beschikken. Sommige 
autoverhuurbedrijven rekenen een toeslag 
aan voor jonge bestuurders tussen 21 en 
25 jaar.

VIGNET BIJ GEBRUIK VAN 
AUTOSNELWEGEN MET EEN 
VOERTUIG TOT 3,5 TON
Voor motorfietsen, personenauto’s 
en bestelwagens met een maximaal 
toegestaan gewicht tot 3,5 ton is 
een tolvignet verplicht bij gebruik 
van de Sloveense autosnelwegen en 
autowegen (expreswegen) die door de 
tolwegbeheerder DARS worden aangelegd 
en onderhouden. Dit vignet is verkrijgbaar 
in alle tankstations van Slovenië en in 
de buurlanden, alsook in kantoren van 
nationale en buitenlandse autoclubs, in 
postkantoren in Slovenië en in sommige 
kiosken. Het is aan te raden dit vignet aan 
te schaffen wanneer je de autosnelweg wilt 

1

1 Alpien Slovenië
2 Mediterraan Slovenië en de Karst
3 Thermaal Pannonisch Slovenië
4 Ljubljana en Centraal-Slovenië3

4

2

gebruiken, want de boetes zijn hoog.

Meer info: 
www.dars.si/tolling 

ELEKTRONISCH TOLSYSTEEM 
DARSGO BIJ GEBRUIK VAN 
AUTOSNELWEGEN MET EEN 
VOERTUIG BOVEN DE 3,5 TON
Sinds 1 april 2018 moeten alle 
voertuigen die zwaarder zijn dan 
3,5 ton (vrachtwagens, bussen, zware 
campers) het nieuwe elektronische 
tolsysteem DarsGo gebruiken om tol 
te betalen. Alleen zware voertuigen 
die geregistreerd zijn en uitgerust 
zijn met de DarsGo-tolbadge, die niet 
overdraagbaar is tussen voertuigen, 
mogen gebruikmaken van de Sloveense 
autosnelwegen. Bij het DarsGo-systeem 
wordt de tol volledig automatisch 
berekend op basis van de afgelegde 
afstanden. Het is aan te raden deze badge 
aan te schaffen wanneer je de autosnelweg 
wilt gebruiken, want de boetes zijn hoog.

Meer info:  
www.darsgo.si 

Meer reisinformatie over Slovenië:   

 Oost - west:  300 km of 3 uur rijden
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www.slovenia.info
#ifeelsLOVEnia

SLOVENIË. Groen. Actief. Gezond.

DE BIJZONDERHEDEN VAN DE  
CULTUUR VAN SLOVENIË
• Meer dan 50.000 jaar oude fluit van Neanderthalers uit de grot Divje Babe
• Meer dan 5.000 jaar oud houten karrenwiel met as van de “Ljubljansko barje”, de moerassen van 

Ljubljana
• 5 eeuwen van de oudste wijnstok ter wereld uit Maribor
• 6 UNESCO bezienswaardigheden van de natuurlijk, cultureel en immaterieel erfgoed
• Meer dan 150 kastelen 
• 500 jaar sinds de eerste gedrukte Sloveense boeken
• 500 let van mijnbouw in Idrija – de oudste (kwik)mijn van Slovenië
• De jaren 50 in Ljubljana: de geboorte van iconen van grafische kunst en festival tradities
• 50 jaar ononderbrokene periode van ontwerpen van de architect Jože Plečnik 
• De 5. seizoen: de seizoen van culturele evenementen, de hele jaar door
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Welkom in Bela krajina.
Laat u verrassen door de hartelijkheid van het volk en de prachtige verweving

van natuur en cultuur. Verwen uzelf aan en in de ongerepte rivier de Kolpa,

proef de gerechten van Bela krajina en geniet van een glas premium wijn.

• 100 km vanaf Ljubljana

• de schone en warme rivier de Kolpa is geschikt

om in te baden en op te varen

• verzorgde fiets en wandelpaden

• kleinere familiecampings direct aan de rivier

• Open deur bij de plaatselijke horeca

• twee landschapsparken

• mogelijkheid van bezoek aan wijnkelders

met proeverij

• ambachtelijke werkplaatsen

• het plaatselijke culinaire aanbod

Smaken van Bela krajina

• bezoek aan kunstverzamelingen

• mogelijkheid van overnachting in glamping huisjes

• ongerepte natuur

• traditionele evenementen

32 4 5

1

European
Destinations

Of Excellence
2010

Foto: 1 Camping Bela krajina, Podzemelj 2 Wijnkelder Prus 3 Bezienswaardigheden(Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info), (Foto: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info),

Kojzice 4 Galerij Belokranjsko izročilo, Črnomelj ), 5 Monument DC-3(Foto: Jan Kocjan). (Foto: Andrej Tarfila, www.slovenia.info (Foto: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info) belakrajina.si
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SLOVENIË. Groen. Actief. Gezond.

DE BIJZONDERHEDEN VAN DE  
CULTUUR VAN SLOVENIË
• Meer dan 50.000 jaar oude fluit van Neanderthalers uit de grot Divje Babe
• Meer dan 5.000 jaar oud houten karrenwiel met as van de “Ljubljansko barje”, de moerassen van 

Ljubljana
• 5 eeuwen van de oudste wijnstok ter wereld uit Maribor
• 6 UNESCO bezienswaardigheden van de natuurlijk, cultureel en immaterieel erfgoed
• Meer dan 150 kastelen 
• 500 jaar sinds de eerste gedrukte Sloveense boeken
• 500 let van mijnbouw in Idrija – de oudste (kwik)mijn van Slovenië
• De jaren 50 in Ljubljana: de geboorte van iconen van grafische kunst en festival tradities
• 50 jaar ononderbrokene periode van ontwerpen van de architect Jože Plečnik 
• De 5. seizoen: de seizoen van culturele evenementen, de hele jaar door
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SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA 
(‘SLOVEENSE TOERISMEDIENST’)

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 
(‘KAMER VAN TOERISTISCHE ACCOMMODATIES 

IN SLOVENIË’)
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana

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

e info@tgzs.si
www.tgzs.si

Volg ons via sociale media:
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