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Moja dežela lepa in gostoljubna 2020 

V soboto, 17.10.2020, se je na Planetu TV odvila zaključna prireditev s podelitvijo priznanj najbolje 

ocenjenim v projektu  Moja dežela – lepa in gostoljubna (MDLG 2020). Ocenjevalna komisija pri 

projektu je ocenila, da si med vsemi prijavljenimi kampi v tekmovanju, Kamp Danica že tretje leto 

zapored zasluži najvišje 1. mesto. 
 

Kamp Danica, ki ga upravlja Turistično društvo Bohinj (TD Bohinj), leži ob Triglavskem narodnem 

parku v Bohinju in goste sprejema celo leto. Ocenjevalna komisija je kamp Danica opisala kot kamp, 

ki leži v prijetnem gozdičku ob reki Savi Bohinjski v Bohinjski Bistrici, nedaleč od Bohinjskega jezera 

pod mogočnim triglavskim pogorjem. Ob ogledu je komisija ocenila, da ima kamp izjemno ponudbo 

in da vsako leto gostom ponudi veliko novosti in izboljšanj.  
 

Posebnosti, ki so prepričale ocenjevalno komisijo kljub 100 % zasedenosti kampa ob ogledu, so bile 

še:  obširna obnova obale, kjer so poskrbeli za delno zatravitev plaže ter Pastirjeva dežela. Ideja o 

Pastirjevi deželi se je rodila v Turističnem društvu Bohinj, skulpture pa je iz  slovenskega hrastovega 

lesa naredil Marko Grašič. Pastirjeva dežela se nahaja a majhnem kotičku ob otroških igralih pri Savi 

Bohinjki kjer so na tem mestu zato, da bi velike in male kampiste seznanili z dolgoletno tradicijo 

Bohinja. Lesene skulpture pastirček, pastirica, sirar, pastir s krošnjo, kravica, teliček, ovca, zajček  in 

koza so gostom kampa na voljo, da jih spoznajo. V letošnjem poletju je bila ponudba v kampu za 

najmlajše zelo pestra, saj so otroci lahko uživali v otroškem počitniškem varstvu s strokovnim 

vodenjem ter gledali animirane filme. Ker so k ponudbi dodali še uporabo športne dvorane Danica 

so lahko gosti igrali nogomet, tenis, badminton, košarko in nogomet. Vsa ponudba je bila za goste 

kampa brezplačna. Komisijo pa ni spregledala raznolike ponudbe masaž, ki jih kamp ponuja in 

seveda tudi to pohvalila.  
 

 

O kampu Danica **** 
 

Ni prav veliko kampov, ki so tako čudovito vpeti v mirno in neokrnjeno naravno kuliso kot je 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 gostom omogoča, da lahko počitnice ali 

dneve preživijo popolnoma brez uporabe avtomobila. Kamp Danica je odprt celo leto in zagotavlja 

namestitev v conah A, B, C, Premium ter koči Stan za 2 osebi. Lokacija kampa Danica omogoča 

udobje na vseh ravneh, saj so vse površine izravnane in travnate. Kamp se razprostira na 4 ha 
površine in na 250 kampirnih mestih sprejme približno 800 gostov.  
 

Pravkar pa ob kampu Danica poteka tudi obsežna prenova Gostišča Danica, kjer bo po novem možna 

nastanitev tudi v sobah, suiti in apartmajih. V TD Bohinj pričakujemo, da bomo z deli zaključili v 
mesecu maju 2021 in nemudoma pričeli z obratovanjem.   
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