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Odpiramo v juniju 2021!
Predhodnica Gostišča Danica - Gostilna Danica, eden izmed starejših bohinjskih gostinskih objektov, je z 31.
avgustom 2020 za nekaj časa zaprla svoja gostoljubna vrata. Nezadržno pa se bliža dan, ko se bodo vrata
ponovno odprla v novi podobi in tudi z novim imenom - Gostišče Danica!
Že v začetku septembra 2020 smo začeli s celovito prenovo oziroma rekonstrukcijo gostilne, otvoritev pa
načrtujemo v juniju 2021. Vrednost prenove je več kot milijon evrov.
Dela trenutno potekajo vzporedno v notranjosti in zunanjosti. Objekt je skoraj v celoti zastekljen. Kljub situaciji z
epidemijo, beležimo le manjši zaostanek, vendar se ekipa podjetja Tosidos, skupaj s projektantom Matjažem
Krajnikom iz podjetja Arch design, lokalnimi bohinjskimi mojstri in podjetniki ter ostalimi slovenskimi podjetji trudi,
da bi gostišče lahko čimprej odprli.
Največja sprememba pri gostilni bo poleg večjih notranjih, zunanjih in delovnih prostorov predvsem to, da bo v
prihodnosti imela tudi nastanitvene kapacitete. Gostom bodo na voljo namestitve v 5 sobah in 2 apartmajih, vsaka
s svojo bohinjsko zgodbo.
Ob vstopu v restavracijo Gostišča Danica, bo goste preplavil prijeten občutek domačnosti, ki ga bodo ustvarjali
detajli, povezani z bohinjsko tradicijo. Dodatno toplino prostoru v hladnejših mesecih bosta dala kmečka peč, ki bo
srce restavracije ter mogočen kamin na zastekljeni terasi. Vsi, ki bodo iskali intimnejši kotiček zase pa bodo svoje
zavetje našli v še eni ločeni sobi. Gostilna bo v restavracijskem delu sprejela do 140 oseb. V ponudbi gostišča bodo
imele prednost lokalne jedi in sestavine, ki so pridobile certifikat Bohinjsko.
Gostišče Danica boste našli v osrčju Bohinja, na obrobju Triglavskega narodnega parka, v neposredni bližini
Bohinjske Bistrice ob glavni cesti proti Bohinjskemu jezeru. Stoji na vstopu v priljubljeni štirizvezdični Kamp Danica.
Boštjan Mencinger, predsednik Turističnega društva Bohinj je povedal: »Ko nas je lani presenetila epidemija in so
ukrepi za zajezitev širjenja okužb izrazito udarili po turistični panogi, smo sredi lanskega leta sprejeli drzno odločitev
in se odločili za realizacijo več kot milijon evrov vrednega projekta prenove gostilne Danica. Čas najhujše krize smo
želeli izkoristiti nam v prid, saj smo pričakovali, da bo tudi v drugi polovici leta delovanje gostinskih objektov omejeno
oziroma bo obisk okrnjen. Odločitev se je v tem smislu izkazala za pravilno, pomembno je samo še, da pravočasno
zaključimo gradbena in obrtniška dela in pričnemo z obratovanjem. Kamp Danica, pa tudi Bohinj, si tak objekt zasluži
in verjamem, da bomo na novo gostišče lahko ponosni.«

Milena Košnik, vodja TD Bohinj in direktorica podjetja Danica Bohinj d.o.o. je povedala: »Prenovo gostilne Danica
smo že dolgo načrtovali. Zavedali smo se, da restavracija, ki je pomemben del kampa Danica, ne sledi razvoju samega
kampa. Ko smo lani jeseni zagrizli v prenovo, nismo mislili, da se bo epidemija ponovila in da bo trajala tako dolgo. S
tega vidika smo ujeli pravi trenutek za popolno adaptacijo gostilne Danica.S povečanjem objekta bomo pridobil še
sobe za nočitve, ki bod tematsko zanimive in raznolike. Gostišče Danica bo tako še atraktivnejše in bo pomembna
pridobitev za ves Bohinj. V želji po tem, da bo res prijetno in idilično gostišče smo že v izdelavo vključiti lokalne mojstre,
ponudba pa bo temeljila na lokalni kulinariki in domačih pridelovalcih«.

Zelena oaza za oddih na obrobju Triglavskega narodnega parka
Mir in oddih v čudoviti naravi v osrčju Julijskih Alp, urejeno otroško igrišče, Pastirjeva dežela, senca dreves
ob šumeči in živahni Savi Bohinjki, adrenalinska doživetja za celo družino, zanimivosti v okolici ter pester
poletni animacijski program so zagotovo razlogi, da obiščete Kamp Danica vsaj za nekaj dni še to pomlad,
poletje ali v jeseni.
Rezerviraj ON-LINE!
Letošnja novost, ki jo z veseljem izpostavljamo je, da smo gostom oziroma obiskovalcem spletne strani želeli
olajšati postopek rezervacije ter jim tako omogočiti svobodno odločitev pri izbiri prostora za bivanje. Nakup parcele
preko spletne strani www.camp-danica.si je zelo enostaven, obiskovalec spleta pa lahko parcelo rezervira in plača
direktno na spletu s svojo kreditno kartico. Rezervacije so možne za parcele v coni Premium, A in C. Cona B ostaja
še brez parcel, tam si gost ob prihodu sam poljubno izbere prostor.
Vrsti priznanj se je pridružil še TNP znak kakovosti
V Januarju se je Kampu Danica vrsti priznanj, ki jih je prejel v zadnjem kratkem času, pridružil še Znak kakovosti
Triglavski narodni park (ZKTNP). Znak ZKTNP je še en simbol kakovosti, tradicije in sožitja z naravo Triglavskega
narodnega parka kar dokazuje, da je usmeritev kampa Danica na pravi poti. Za pridobitev ZKTNP, smo morali
izpolniti pogoje za vstop v zeleno shemo slovenskega turizma- Slovenia Green, kar smo storili že v letu 2019.
Letošnja ponudba
Trenutno smo v nestrpnem pričakovanju, kdaj bomo lahko sprejeli prve goste. V tem času pa pripravljamo
ugodnosti za goste (pakete, ponudbe za turistične bone). Goste spodbujamo, da uredijo svoje članske izkaznice in
si še na ta način zagotovijo še cenejše kampiranje.

Kamp ob pohodniški poti Juliana Trail

Juliana Trail. Krožna daljinska pohodniška pot je dolga neverjetnih 267 km. Pohodnike vodi skozi veličastne doline,
prelaze, gozdove kot tudi živahna urbana središča ali čez samotne planote. Na nekaterih delih poti pohodnike
spremljata alpski reki Sava in Soča. Pot je razdeljena na 16 dnevnih etap po približno 18-25 km. Dve izmed etap
pohodnike vodita tudi mimo kampa Danica. To sta etapi 7 in 8. Skozi Bohinj pa vodi še ena etapa, to je etapa 6.
Po kolesarski poti iz kampa do Bohinjskega jezera
Odmaknjena od glavne ceste je Bohinjska kolesarska pot idealna pot za kolesarje, pohodnike ali pa sprehajalce iz
kampa Danica do Bohinjskega jezera ali pa okrog Bohinja. Večnamenska asfaltirana kolesarska pot je nezahtevna
in nudi tudi počivališča. Kolesarska pot povezuje Spodnjo in Zgornjo Bohinjsko dolino in je dolga dobrih 11 km ( do
Bohinjskega jezera 5,5 km). Pot se večinoma izogne regionalni cesti in s tem tudi vaškim jedrom, ki pa so lahko
dostopna, tako da brez težav lahko skrenete s poti. Kolesarski izlet si lahko popestrite z obiskom bohinjskih vasi,
kjer si privoščite postanek za malico ali kosilo.

