Sporočilo za medije
Bohinjska Bistrica,12.3.2019

Včeraj, 11.3.2019, je bil za Kamp Danica v Bohinjski Bistrici še en uspešen dan, saj
je prejel ECOCAMPING CERTIFIKAT podjetja ECOCAMPING iz Nemčije.
Pridobitev ECOCAMPING certifikata je bil za kamp Danica zelo zahteven projekt, saj
so kriteriji zelo strogi in poleg prednosti za okolje, naravo, podjetje in goste prinaša
tudi velik del odgovornosti ter redne kontrole na kraju samem s strani svetovalcev
ECOCAMPING podjetja. Z uvrstitvijo v skupino evropskih ekoloških kampov pa je
prejetje tega certifikata tudi najvišje možno priznanje v Evropi s področja ekološkega
kamping turizma.
Za pridobitev ECOCAMPING certifikata smo tako morali pripraviti akcijski načrt o ciljih
in o razvoju kampa z vsaj 10 izboljšavami v naslednjih treh letih. Priskrbeti smo morali
dokumentacijo o letni porabi električne energije, toplotne energije, vode in količine
ostankov odpadkov v zadnjih treh letih, vključno z uravnoteženjem CO2.
Z pridobitvijo ECOCAMPING certifikata smo se pridružili 225 kampom v Nemčiji,
Avstriji, Švici, Italiji, Hrvaški in Sloveniji, s katerimi nas sedaj poleg skupnih trženjskih
ECOCAMPING aktivnosti združuje tudi skupno eko poslanstvo, saj bomo o tem
prioritetno obveščali tudi naše goste, svoje zaposlene, partnerje ter javnost.
V kampu Danica bomo za letošnjo sezono gostom ponudili še nekaj novosti, saj po
novem nudimo možnost rezervacije na conah in komfortnih parcelah, katere je
možno rezervirati direktno ON-LINE, preko naše nove spletne strani. Posodobili
bomo recepcijo in informacije s trgovino, uredili privatne kopalnice ter prostor za
masažo in druženje. Ne gre pozabiti, da je kamp Danica kolesarjem prijazen kamp,
katerim ponuja posebne ugodnosti ter storitve in da lokacija kampa ponuja možnost
oddiha popolnoma brez avtomobila. V okolici in znotraj kampa je vedno na voljo
mnogo športnih, zabavnih in drugih aktivnosti za vse generacije.
Veseli smo, da smo poleg lanskoletnih dosežkov, ko smo Kamp Danica okronali s
četrto zvezdico in je prejel priznanje za najboljši kamp v Sloveniji 2018, kamp
Danica nagradili še s tako zahtevnim in okolju prijaznim certifikatom.
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