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Kampi pred novo sezono
Izšli so najpomembnejši evropski vodniki po kampih
BOŽO ZORKO
Čeprav večina kampov odpre vrata
šele maja, je zima čas, ko jih urejajo in
pripravljajo na poletje. Izjema so tisti,
žal jih ni prav veliko, ki so odprti vse
leto in ponujajo najem mobilnih hišic
ali bungalovov ter prostore za avtodomarje. Pri nas so takšni v glavnem v
nekaterih zdraviliščih, medtem ko ob
smučiščih primanjkuje še parkirnih
prostorov za avtodome.
Svetla izjema med našimi kampi je
gotovo Kamp Term Čatež. Odprt je vse
leto, skorajdvsako sezono pa preseneti
z nečim novim.
Tako so pred tremi leti uredili indijansko vas, pred dvema gusarsko, lani
pa so na južnem delu kampa postavili še 22 mobilnih hišic. Letos se jim bo
pridružilo še deset mobilnih hišic.
Zato ni čudno, da je v vodniku po
evropskih kampih nemškega avtomobilskega kluba ADAC tudi letos kamp
v Termah Čatež ocenjen kot naš najboljši. Od 25 možnih točk jih je zbral
21. Sodelavci ADAC-ja kampe ocenjujejo v petih kategorijah, kamp Term
Čatež pa je za urejenost sanitarij in
kakovost oskrbe v kampu dobil štiri

zvezdice, v kategoriji prosti čas in animacija pa vseh pet. Za vstop v skupino najboljših temu kampu manjka le
še dodatna točka za urejenost in opremljenost parcel.
Naš drugi najbolje ocenjeni kamp je
Kamp Bled z 18 točkami, s 17 točkami
pa sledijo kampi Term 3000, Banovci in kamp Term Olimia. Kamp Šobec
in Adria sta prejela po 16 točk, kamp
Term Ptuj pa 15. V vodniku ADAC-ja
je kar 5400 kampov iz vse Evrope, od
naših jih je le 21. Letos prvič tudi mariborski kamp Kekec in kamp Podzemel
pri Metliki. Žal pa po oceni ADAC-ja
naši kampi v povprečju še ne sodijo v
družbo najboljših evropskih kampov.
Precej drugače je na Hrvaškem,
tam premorejo kar nekaj zelo dobro
ocenjenih kampov, predvsem po zaslugi velikih vlaganj v zadnjih letih. V
vodniku je kar 105 kampov iz Hrvaške, za to leto pa velja, da je povprečna ocena ADAC-ja za hrvaške kampe
za pet odstotkov boljša kot lani, prav
toliko pa naj bi se po nekaterih napovedih povišale cene kampiranja. Najbolje ocenjeni hrvaški kampi so Valalta
pri Rovinju (23 točk) ter kampa Zaton
pri Ninu in kamp Lanterna pri Poreču

V teh mrzlih dneh je pogled na poletni utrinek malo za spomin in malo za pokušnjo. (Janko Rath)
(oba po 22 točk). V družbi tistih, ki
so prejeli 20 točk ali več, je še devet
kampov. Na podlagi rezervacij, ki jih
kampi pri sosedih že sprejemajo, za letošnjo sezono napovedujejo, da bo zelo
dobra. Pravijo celo, da bo, če bo vreme
ugodno, nočitev v kampih več kot lani,
ko je bila za kampe s 15,2 milijona nočitev rekordna sezona.

ADAC-jev vodnik po kampih pa ni
edini vodnik in tudi ne edini ocenjevalec kakovosti kampov. Vsaj tako cenjen
je tudi vodnik Alan Rogers, ki izhaja
že od leta 1968. Sodelavci tega vodnika so na turističnem sejmu v Utrechtu
na Nizozemskem podelil nagrade po
njihovem mnenju najboljšim evropskim kampom. Kamp Bled, ki deluje

v okviru družbe Sava Turizem, je za
svojo ekološko vasico lesenih gozdnih
vil dobil drugo nagrado v kategoriji
inovativnost ponudbe. Tudi nizozemski avtoklub ANWB je na sejmu podelil
nagrade za najboljše evropske kampe,
Kamp Vili iz Tolmina pa je bil kot edini
slovenski kamp nominiran za nagrado
v kategoriji najbolj šarmanten kamp.

