
Nagrajeno udobje pri nas doma.

Kamp Danica
Bohinj, Slovenija  

Triglavski narodni park

SLO





Dobrodošli  
pri nas doma!

Pustolovščina v naravi za družine,  
stare in mlade, pustolovce in tiste,  
ki iščejo oddih ‒ v Kampu Danica  

ste dobrodošli prav vsi!

Odličnost Kampa Danica  
je nagrajena s 4 zvezdicami.

Kamp Danica, Triglavska cesta 60, 4264 Bohinjska Bistrica, Slovenija 
t: + 386 (0) 4 572 10 55, + 386 (0) 4 572 17 02, e: info@camp-danica.si  

 Bohinj Camp Danica

www.camp-danica.si

Kolesarjem prijazen kamp
Invalidom prijazen kamp

Polnilnica za električne avtomobile
Prostor za praznenje kemičnega stranišča 

Prijazno hišnim ljubljenčkom
TripAdvisor

GPS (N 46.2746,  E 13.9495)



Doživetje narave
Kamp Danica leži na obrobju Bohinjske Bistrice  
in le nekaj kilometrov proč od Bohinjskega jezera. 
Izbrana lokacija nudi popoln občutek odmaknjenosti 
in miru ter tako nudi prvovrstno doživetje narave.
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Rudno polje

Ukanc

Bohinj
Bohinjsko jezero

V osrčju Triglavskega narodnega parka  
in v objemu Julijskih Alp največje naravno 
stalno jezero v Sloveniji obdajajo mogočni 
vrhovi. Slikovite doline in presunljive planine 
še vedno sledijo tradiciji sirarstva  
in sobivanja z naravo.

Številne aktivnosti in doživetja v tem 
neokrnjenem okolju lahko obiskovalci  
v vseh letnih časih doživljajo skupaj  
s prijaznimi domačini.

5,5 km od Bohinjskega jezera
20 km do Bleda





AT HU
HRIT

S L O V E N I J A
SLOVENIA

LJUBLJANA

Celje

Maribor

Murska
Sobota

Nova Gorica

Tolmin

Bovec

Hrvaška 
Croatia

Italija
Italy

Avstrija
Austria

Madžarska
Hungary

Novo 
mestoPostojna

Koper

Kranjska 
Gora

Jesenice

Trst 
Trieste

Celovec/Klagenfurt

Dunaj/Vienna
Gradec/Graz

Zagreb

Benetke/Venezia

Bled

Kranj

Ljubljana   80 km
Celovec (AT)  88 km
Trst (IT)  174 km
Zagreb (HR)  223 km
Benetke (IT)  318 km

München (DE) 386 km
Dunaj (AT)  427 km
Budimpešta (HU) 542 km
Milano (IT)  573 km
Sarajevo (BA)  594 km



 Z avtobusom:
redna linija: Ljubljana–Bled–Bohinj 
 

 Z vlakom:
Ljubljana*–Jesenice–Bohinjska 
Bistrica   
(*povezava z mesti: Zagreb, Maribor, 
Gradec, Dunaj, Trst, Benetke)

Beljak*–Jesenice–Bohinjska Bistrica 
(*povezava z mesti: Trbiž, Beljak, 
Celovec, Dunaj, Salzburg, München)
Nova Gorica*–Bohinjska Bistrica  
(*povezava z  mesti: Gorica, Trst, 
Benetke, Videm)

 Z avtovlakom: 
Nova Gorica–Most na Soči–
Podbrdo–Bohinjska Bistrica

 Letališča:
Ljubljana 45 km,  
Celovec 75 km,  
Trst 180 km, 
Zagreb 215 km,  
Salzburg 240 km,  
Benetke 290 km.
 

Bohinj
Bohinjska Bistrica

Domačini pravijo, da je Bohinj 
na koncu sveta, pa je le 25 km 
oddaljen od Bleda in dobro 
prometno povezan z vso Slovenijo 
in srednjo Evropo. 

Ima odlične avtobusne in 
železniške povezave, saj v 
Bohinjsko Bistrico enostavno 
pridete z vlakom po slikoviti 
železniški progi Jesenice – Nova 
Gorica. Bohinjska proga je 
povezana tudi z železnico Jesenice 
– Ljubljana, ki omogoča povezavo 
po celi Evropi in Balkanu. 

Najbližje mednarodno letališče 
je Ljubljana (45 km), nedaleč 
stran so še Trst, Zagreb, Benetke, 
Celovec in Salzburg.

V Bohinju lahko uporabljate javni 
prevoz in Kartico mobilnosti 
Bohinj – brez avtomobila boste 
povsem mobilni, saj je Bohinj 
član Združenja turističnih alpskih 
biserov (Alpine Pearls) ter tako 
zavezan trajnostni mobilnosti 
in boljši povezljivosti z javnim 
prevozom znotraj Alp.



Kampirajte v senci dreves. V krošnjah boste opazili tudi ptičje krmilnice.



Ni prav veliko kampov,  
ki so tako čudovito vpeti  
v mirno in neokrnjeno 
naravno kuliso kot kamp 
Danica.  

Na robu Triglavskega narodnega parka  
s pogledom na Triglav in Bohinjske gore  
je ta zelena oaza ob Savi Bohinjki na 
obrobju Bohinjske Bistrice, kar vam 
omogoča, da lahko počitnice ali dneve 
preživite popolnoma brez uporabe 
avtomobila.

Poleti, pozimi, jeseni  
ali pomladi, kamp  
je odprt celo leto.

Kamp Danica zagotavlja namestitev  

v conah A, B in Premium,kjer so dobrodošli: 

– šotori

– prikolice

– avtodomi

V kampu Danica tudi izposojamo šotore.

Pri nas doma so gosti deležni posebnih 

popustov s karticami: CCI, ADAC, ACSI,  

CKE, BEST DEAL, AVTOKAMP.SI.



V poletni sezoni vam omogočimo tudi nakup 
kruha in izdelkov z domače tržnice.

Poleti ali pozimi, kamp je odprt celo leto.

V okviru kampa Danica se nahajata bar  
Allo Allo in restavracija Danica.



Udobje

Izravnane površine omogočajo udobje in dostopnost tudi invalidom. Nudimo mesta  
z veliko prostora v senci dreves ali na soncu, ob šumeči in živahni Savi Bohinjki ali  
v udobni bližini recepcije in igrišč. Električni priključki so dostopni v vseh kotičkih kampa.

Lokacija kampa Danica vam 
omogoča udobje na vseh ravneh. 
Začne se pri prosti izbiri mesta  
za kampiranje ob prihodu in  
lahki dostopnosti. Vse površine  
so izravnane in travnate.  
Kamp se razprostira na 4,5 ha 
površin in sprejme približno  
800 gostov. Urejenih je približno  
250 mest za kampiranje s šotorom, 
avtodomom ali prikolico.
 

Shema kampa

V neposredni bližini so 
na voljo tudi trgovine, 
bančni in poštni urad, 
knjižnica, zdravstveni dom, 
informacijski center ter vodni 
park (z notranjim in zunanjim 
bazenom ter bogato ponudbo 
za dobro počutje).  

V bližini kampa je avtobusna 
postaja in vstopna točka  
na kolesarsko stezo.

 c
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Sava Bohinjka



V kampu je na voljo pralni stroj  
in prostor za sušenje perila.

Gostom kampa je namenjen 
poseben prostor za praznjenje 
kemičnih stranišč.

Moderne in čiste sanitarije 
Pred kratkim prenovljeni sanitarni prostori niso le lepi.  
V skrbi za naravo vodo ogrevamo s solarnimi sistemi in toplotno črpalko.



V kampu Danica so nadvse dobrodošli 
tudi vaši pasji ljubljenčki. Kužki so 
dobrodošli, če so privezani na vrvice  
in ne vznemirjajo drugih gostov. Za njih 
smo uredili poseben pasji WC.

Brezžični dostop 
do spleta
Na celotnem območju kampa je možna 
brezplačna uporaba brezžičnega (Wi-Fi) 
dostopa do interneta. Na voljo je tudi 
brezplačna uporaba računalnika  
v internetnem kotičku recepcije kampa 
Danica.

Domači ljubljenčki  
so dobrodošli

Polnilnica za električna vozila  
Polnilnica za električna vozila je gostom kampa na voljo brezplačno.



Medtem, ko so žari in kuhalniki prosto sprejemljivi v kampu Danica,  
pa kurjenje odprtega ognja ni dovoljeno.

Naberite si zelišča, saj skupaj 
skrbimo za naš vrt.

Otroci bodo ves dan na svežem zraku, med 
drevesi, ob reki ali na zavarovanem igrišču.



Sprostite se.
V hišici dobrega počutja si privoščite različne sprostitvene in lepotne masaže.

Gostom kampa po želji
organiziramo: 

– najem vodnika
– vodena doživetja
– vodne športe
– skok s padalom
– ribiške karte
– jahanje
– smučarske karte
– vstopnice za vodni  
   park Bohinj
– masaže
– najem koles ali e-avta

Doživite vse,  
kar Bohinj ponuja!



Kolesarjem prijazen kamp

Navdušene kolesarje oskrbimo s koristnimi informacijami, energijskimi 
čokoladicami in napitki, jim omogočamo uporabo kolesarskega orodja 
in kolesarnice ter pranje in sušenje kolesarskih oblek.

Kolesarska steza vodi mimo kampa vse do Bohinjskega jezera  
in ostalih bohinjskih vasi. 

Povprašajte za ugodne povezane ponudbe, namenjene kolesarjem,  
ki poleg nastanitve nudijo tudi kolesarske izlete z vodnikom.



Ribolov

Kamp se nahaja ob 
čisti Savi Bohinjki, ki se 
izteka iz Bohinjskega 
jezera in teče po ozki,  
v sotesko stisnjeni 
dolini. Sava Bohinjka 
je idealna za preizkus 
veščin muharjenja.

V Savi Bohinjki prebivajo ribičem zelo zanimive vrste rib kot so potočna postrv, 
lipan, šarenka, sulec in klen. Ribiške karte lahko kupite v recepciji kampa Danica, 
izbirate pa lahko med dvema dovolilnicama: ujemi ali ujemi in spusti.



Bohinjska Bistrica ponuja veliko priložnosti  
za pohodništvo ‒ od družinskih sprehodov  
do adrenalinsko obarvanih podvigov.

Iz našega kampa se lahko v roku ene  
ure sprehodite do izvira Bistrice ali  
na Ajdovski gradec. Bolj zahtevnim  
pa priporočamo obisk gorskih vršacev,  
kot so južne Bohinjske gore, vključno  
z obiskom Orožnove koče na planini za Liscem 
in Črne prsti. Naš kamp je lahko odlična 
izhodiščna točka tudi za vzpon na Triglav.

Pohodništvo

Povprašajte za ugodne povezane ponudbe, namenjene pohodnikom, 
ki poleg nastanitve vključujejo tudi vodene pohodniške izlete.



Pohodništvo

Slap Savica 
vir življenja in najbolj obiskan slap v Sloveniji!

Podvojena skrivnost.
 
Opevan v slovenski poeziji, mističen 
in skrivnosten. Rojstni kraj največje 
slovenske reke, Save, in ljubezenske 
zgodbe med Bogomilo in Črtomirjem.

Slap Savica ni edini slap na svetu, ki ga 
lahko imenujemo dvojni slap, čeprav je 
zato zares očarljiv. Tudi ni edini slap v 
koncu sveta in ni edini, ki prši v deželi 
Zlatoroga. Zagotovo pa je edinstven 
v drugih dvojnostih, ki so del njegove 
življenjske zgodbe.

Njegova pot se namreč ne začne 
tako, da sredi strme prepadne stene 
Komarče izbruhne na dan in se potem 
elegantno v dveh krakih vrže 78 metrov 
navzdol v zeleno vodno kotanjo. Ne, 
slap Savica je precej bolj edinstven 
slap – dvakrat bolj neponovljiv in 
vsaka kapljica v njegovi zgodbi lahko 
napiše dvakrat bolj napet scenarij, 
kot katera koli kapljica v katerem koli 
edinstvenem slapu na svetu. 

Slap Savica



 

Kamp pozimi

Ko sneg pobeli pobočja okrog 
Bohinjskega jezera in se poleti zelena 
travnata preproga kampa Danica 
spremeni v belo, ta ne sameva v idilični 
spokojnosti.

Kamp Danica je odprt vse dni v letu, 
tudi pozimi, ko vas razvajajo ogrevani 
sanitarni prostori, postaja za avtodome, 
možnost električnega priključka in 
brezplačni internet.  

Do smučišč se lahko odpeljete z 
organiziranim prevozom oziroma 
smučarskim avtobusom, nudimo pa tudi 
ugodne smučarske pakete ali popuste za 
kopanje v vodnem parku.

Vogel ski center, 10 km
Soriška planina, 9 km  
Vodni park Bohinj, 900 m



 

Ugodnosti za  
goste kampa Danica

– 10 % popust za kolesarje, pešce  
 in motoriste
– 10 % popusta za bivanje nad 7 dni
– 10 % popusta za vodni park Bohinj  
    (kopanje)
– Popusti na članske izkaznice: CCI,  
 ADAC, ACSI, CKE, BEST DEAL,   
 AVTOKAMPI.SI   

V poletnem času ponujamo ugodne 
pakete z vključenim kolesarskim ali 
pohodniškim vodenjem z licenciranim 
lokalnim vodičem ter ugodne pakete 
Bohinj. 

V zimskem času so vam na voljo ugodni 
smučarski paketi ter brezplačen ski bus, 
ki vas popelje do smučišč.

Popusti se ne seštevajo.

Priporočamo: 

Kartica Julijske Alpe: Bohinj
Brezplačni javni prevoz po Bohinju,  
50 % popust na povratne vozovnice  
za vlak ali avtobus, brezplačno parkiranje  
in vožnja z ladjo po Bohinjskem jezeru, 
prost vstop v bohinjske muzeje ter 
številne ugodnosti so le del ponudbe,  
ki jo gostom, ki v Bohinju bivajo več  
kot 2 dni.

KARTICA  
JULIJSKE ALPE: BOHINJJULIAN ALPS CARD: BOHINJBREZPLAČNO PARKIRANJE, JAVNI PREVOZ IN OGLEDI  

ZNAMENITOSTI za goste, ki bivajo v Bohinju vsaj dve noči*
FREE PARKING, FREE TRANSPORT AND VISITS TO NATURAL  

AND CULTURAL SIGHTS for guests who stay at least two nights in Bohinj*

PRODAJNA MESTA / SALES POINTS:   
Turistično-informacijski centri in nekateri ponudniki 
nastanitvenih kapacitet. Preverite pri svojem 
gostitelju!  Tourist Information Centres and providers of 
accommodation. Check with your host!*Kartico lahko kupijo gostje, ki so nastanjeni pri partnerskih 

ponudnikih Turizma Bohinj. Kartica je na voljo v času od 1. aprila 

do 31. oktobra. / The Card can be purchased by guests who are 

accommodated at Tourism Bohinj partner services providers.  

The card is available from 1 April to 31 October. 

POLETJE  SUMMER

Parkiranje.
Parking.

Vožnja  
s turistično ladjo.
Ride by 
panoramic boat.

Poletni  
Hop-On Hop-Off avtobus na Pokljuko.

Summer  Hop-On 
Hop-Off 
bus rides to Pokljuka.

Avtobusni prevoz do Ljubljane  in nazaj.
Bus 
tickets to Ljubljana.

Poletne 
aktivnosti.
Summer 
activities.

PRIHRANI  več kot
SAVE more than

61 € 

Vstopnina  v muzeje  v Bohinju.
Entrance fee for 
museums in Bohinj.

FREE

FREE

FREE

FREE
-50 %

FREE

FREE

-20 %
DO  

 UP TO

-20 %
DO  

 UP TO

Vstopnina  za slap Savica in korita Mostnice.
Savica Waterfall  and Mostnica Gorge entrance fee.

Druge ugodnosti  v Bohinju in drugod  po Sloveniji.
Extra offers in Bohinj and all around Slovenia.

Avtobusni 
prevoz  
v Bohinju.
Regular 
bus lines  
in Bohinj.

FREE Enosmerna  ali povratna  vozovnica za vlak.
One-way  or return  train ticket.

KARTICA JULIJSKE ALPE: BOHINJJULIAN ALPS CARD: BOHINJ
POLETJE
SUMMER

19 €
CENA OD  PRICE FROM

1 ODRASLA OSEBA  + 1 OTROK    1 ADULT + 1 CHILD

KARTICA JULIJSKE ALPE: BOHINJJULIAN ALPS CARD: BOHINJ

POLETJE  SUMMER

BREZPLAČNO PARKIRANJE, JAVNI PREVOZ IN OGLEDI  

ZNAMENITOSTI za vse goste, ki bivajo v Bohinju več kot dva dni*

FREE PARKING, FREE TRANSPORT AND VISITS  
TO NATURAL AND CULTURAL SIGHTS  
for guests who stay more than two days in Bohinj*PRODAJNA MESTA / SALES POINTS:  

Turistično-informacijski centri in nekateri ponudniki nastanitvenih 

kapacitet. Preverite pri svojem gostitelju! Tourist Information Centres and 

providers of accommodation. Check with your host!
* Kartico lahko kupijo gostje, ki so nastanjeni pri partnerskih ponudnikih Turizma Bohinj.  

 Kartica je na voljo v času od 1. aprila do 31. oktobra.  
 The Card can be purchased by guests who are accommodated at Tourism Bohinj  

 partner services providers. The card is available from 1 April to 31 October. 

KARTICA JULIJSKE ALPE: BOHINJJULIAN ALPS CARD: BOHINJ
POLETJE
SUMMER



Gostilna Danica

Hiša domače kulinarike in sproščenega vzdušja, prijeten alpski 
ambient, domačnost postrežbe in izbor lokalnih bohinjskih  
dobrot dopolnjujeta še ponudba vrhunskih kulinaričnih doživetij  
in bogata vinska karta.  

Sezonsko, lokalno in z ljubeznijo

Kuhamo z lokalnimi in svežimi sestavinami, vse skupaj pa začinimo 
še z dobršno mero ljubezni in vedno prijazno postrežbo ‒ 
 s čudovitim razgledom na Spodnje Bohinjske gore.



Jedi, ki jih pripravljamo, so nagrajene s certifikatom Bohinjsko/From Bohinj.



Turistično društvo Bohinj deluje že od leta 1949. Vanj 
so včlanjeni lokalni prebivalci, ki gostom odpirajo vra-

ta svojega doma in skrbijo za urejenost kraja. 

Kamp Danica pa je TD Bohinj odprl 15. julija 1989.  
Prve goste s prikolicami je v sprevodu pripeljala godba 
na pihala iz Gorij. Kamp je sprva obsegal okoli 800 m2, 
zabeležili pa so okoli 6.300 nočitev na sezono. Danes 

se kamp Danica ponaša s štirimi zvezdicami, v letu 
2018 pa je bil razglašen za najboljši kamp v Sloveniji.

Kamp upravljamo srčni ljudje, ki smo zvesti svojemu 
kraju ter z odgovornostjo želimo to našo predanost 

deliti tudi z obiskovalci Bohinja.  

Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero, t: +386 (0)4 574 60 10, 
e: info@tdbohinj.si,  Info Center Bohinj, www.tdbohinj.si
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Kamp Danica, Triglavska 60, 4264 Bohinjska Bistrica, Slovenija 
t: + 386 (0) 4 572 10 55, + 386 (0) 4 572 17 02, e: info@camp-danica.si 

 Bohinj Camp Danica

www.camp-danica.si
GPS (N 46.2746,  E 13.9495)


