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Očarani nad  
podobami raja.  
Bled.



Vsak pravi obiskovalec Bleda mora vsaj enkrat:

• na otok pripluti s slikovito pletno,
• premagati 99 stopnic na otoku,
• na vrhu pozvoniti v cerkvici za uresničitev  

želja,
• zavzdihniti ob slastnih grižljajih Originalne 

blejske kremne rezine,
• peš obhoditi čudovito promenado okrog in 

okrog jezera,
• osvojiti eno od številnih razglednih točk in
• ne-nazadnje narediti »selfie« na čudoviti 

razgledni točki na Ojstrici.

Obiskovalce Bleda vedno znova 
popolnoma osupne in očara lepo-
ta idiličnega lesketajočega jezera 
z majhnim slikovitim otočkom, ki 
ga obdajajo zelena obala z grajsko 
pečino, mogočne Julijske Alpe in 
Karavanke. 



Camping Bled 
Kamp leži na umirjeni zeleni lokaciji ob 
vznožju Julijskih Alp, na obrobju edinstve-
nega Triglavskega narodnega parka in tik 
ob obali idiličnega jezera z urejeno plažo 
in možnostjo izposoje plovil. 

Kamp 
neposredno ob 
Blejskem jezeru, 
kjer vas v novo 
jutro prebudi 

ptičje petje

Bled Center
2 km

Camp Bled

Bled - Jezero
400 m

Lesce - Bled
               8 km

Letališče Ljubljana
35 km

Z letalom –  
Letališče Ljubljana

Kako do nas?

Do središča Bleda, ki je oddaljen 2 km, 
vodi tudi izjemno lepo urejena pešpot.

Z vlakom  – Camping Bled je oddaljen 
približno 400 m od železniške postaje 
Bled Jezero in 8 km od železniške 
postaje Lesce Bled.







•  Kamp je primeren za družine in vse 
ostale, ki si želijo aktivnih in sproščujo-
čih počitnic. 

•  Vrhunsko udobje in kakovost 
bivanja:

  - 224 standardnih parcel 
opremljenih z 16A električnim 
priključkom,
 - 19 premium parcel velikosti 
minimalno 120 m2 in opremljenih 
s priključki za vodo, kanalizacijo in 
elektriko,
- 1 Premium Relax parcela, velikosti 
250 m2, opremljena z nadstrešnico, 
pod katero je vroča kad na drva, 
teraso in priključki za vodo in 
elektriko. 

•  Vsakodnevnega obiska peka na 
kolesu gotovo ne boste zamudili. 
Vonj po svežem kruhu zdrami še 
tako zaspane.

•  Pet urejenih sanitarnih objektov 
z vsem, kar potrebujejo sodobni 
nomadi, vključno s pralnico in su-
šilnico. Tu najdete tudi družinsko 
kopalnico in kopalnico prilagojeno 
gibalno oviranim. Možnost najema 
sodobnih privatnih kopalnic.

•  Na samem vhodu v kamp se nahaja 
založena samopostrežna trgovina 
in restavracija z lokalno in med-
narodno kulinarično ponudbo, v 
kateri vam pripravijo tudi obroke, 
ki jih lahko odnesete in zaužijete v 
zavetju svoje namestitve v naravi.

•  Celoten kamp je pokrit s signa-
lom za brezžični internet. Upora-
ba interneta je za goste kampa 
brezplačna.

Štiri tačke 
V kampu Bled so hišni ljub-
ljenčki vedno dobrodošli. Na 
voljo jim je pesjak v senčni, 
mirni legi, varstvo v odsotnosti 
lastnikov, pasji bar, pasji tuš in 
koši za pasje iztrebke. 





Glamping  
gozdne vile
Poleti in pozimi lahko doživite spanje v 
naravi v pravem pomenu besede. Hiške 
so zgrajene iz ekološkega neobdelanega 
macesnovega lesa in krite z macesnovimi 
skodlami. Udobna postelja je narejena 
iz povsem naravnih materialov. V hišici 
diši po lesu. Pred hišico vas vabijo 
lepo urejena okolica s tipičnim alpskim 
rastlinjem, lesena kad z ogrevanjem na 
drva in udobni leseni ležalniki. 

Piknik za zajtrk, kosilo ali večerjo ? 
Naročite in ob dogovorjeni uri vam bomo dostavili  
košarico z izbranimi dobrotami. 

Tudi v kampu lahko pod tušem prepevate na ves glas. 

* hišica je namenjena odraslim gostom. Kužkom bivanje v hiškah ni dovoljeno.

Romantičen  
hotel pod 
zvezdami



Mobilne hišice so zgrajene iz lesa in na-
ravnih materialov, ki dihajo, zato se boste 
v njih odlično počutili. Veliko stekleno 
panoramsko okno daje občutek prostor-
nosti in bivanja v naravi. Hišice so obda-
ne z zelenjem in vam v poletnih mesecih 
nudijo prijetno senco in razgled, ki vas bo 
zagotovo očaral.

Družinski glamping

Oprema hišice, ki jo ceni vsaka družina: 
• klimatska naprava,
• glavna spalnica z zakonsko posteljo,
• pograd z dvema ležiščema,
• bivalni del z raztegljivim kavčem,
• miza s štirimi stoli,
• bogato opremljena kuhinja (steklokeramična plošča, 

hladilnik, aparat za filter kavo, krožniki in posoda za 
štiri osebe ter kuhinjski pripomočki),

• kopalnica s tušem, wc-jem in umivalnikom,
• ogrevanje v hladnejših mesecih, 
• brisače in posteljnina, 
• zunanji žar (potrebno naročilo),
• pomožna otroška posteljica (potrebno naročilo),
• otroški stol za hranjenje (potrebno naročilo),
• čiščenje hišice (obvezno doplačilo).

* Kužkom bivanje v hiškah ni dovoljeno.

Zasebnost 
in udobje 
v osrčju  
narave





Najlepša  
aktiv na doživetja  
v pokrajini, ki  
vzame sapo
Plavanje • veslanje • supanje • tek • 
kolesarjenje • pohodništvo • rafting 
• canyoning • jahanje • kajakaštvo 
• poletno sankanje • balonarstvo 
• ribištvo • golf • športno plezanje 
• panoramski poleti z aerotaxijem 
• zipline • gorsko kolesarjenje s 
polnovzmetenimi električnimi 
kolesi
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Ugodnosti  
za družine
Vsi otroci do 12. leta prejmejo 
Zaki bonus kartico. Gre za kartico 
s popustov in ugodnosti, ki jih 
lahko koristijo na Bledu v času 
svojega bivanja ob tem rajskem 
jezeru. In še zanimivost - kartica 
je poimenovana po labodu 
Zakiju, naši maskoti. Labode, te 
veličastne živali, boste ob svojem 
raziskovanju Bleda zagotovo 
srečali!



Presenetite svoje brbončice in 
odkrivajte okuse lokalne kulinarike 
ob najlepših razgledih.

•  V Kavarni Park postrežejo Originalno blejsko 
kremno rezino ali odličen naravni sladoled.

•  V Restavraciji Panorama preizkusite  
pravo slovensko kranjsko klobaso z  
žganci in štruklji.

•  V Lounge baru Jezero pa mojstrovine ustvar-
ja večkrat nagrajeni chef.

Na vhodu v kamp se nahaja tudi Lounge Plaza 
bar (na fotografiji) in restavracija z lokalnimi 
in mednarodnimi jedmi.
 
Originalna blejska kremna rezina  
Edinstvena sladica, ki jo po originalni  
ini recepturi pripravljajo samo naši  
slaščičarski mojstri.

Razvajanje za telo in dušo

Wellness
Bledu in njegovi pravljični naravi so od nekdaj pri-
pisovali čudežno zdravilno moč. Tej misli z bazeni z 
razgledom, masažami, kopelmi, savnami in različni-
mi negami telesa sledijo v Wellnessu Živa v v Rikli 
Balance Hotelu, kamor naši gostje vstopajo s 50% 
popustom.



Sezona
01.04 - 31.05.  
26.09. - 15.10.

01.06. - 30.06. 
01.09. - 25.09.

 
 

1.7. - 31.8.

Bivanje na osebo na noč 12,50 14,30 19,00
Otroci od 6 do 12 let na noč 8,75 10,00 13,30
Otroci do 5 let brezplačno brezplačno brezplačno
Bivanje na osebo na noč Seniorji 60+ 11,90 13,60 19,00
Bivanje na osebo na noč (pešci, kolesarji, motoristi) 11,30 12,90 17,10
Elektrika (16 A) / noč 6,00 6,00 6,00
Pes na noč 5,30 5,30 5,30
Najem hladilnika na noč 5,30 5,30 5,30
Najem privatne kopalnice na noč 10,00 12,50 15,20
Doplačilo za Premium parcelo na noč 12,50 15,20 19,00
Doplačilo za Premium Relax parcelo na noč 35,00 35,00 44,00
Doplačilo za Premium Premium Bled na noč 19,00 26,00 35,00
Cene v € vključujejo DDV. Turistična taksa 3,13 € na osebo na noč in prijavnina 1 € na osebo nista vključeni v cenah.  

POSEBNA PONUDBA: 
24,00 € na noč za 2 osebi: 1.4.–31.5., 26.9.–15.10.
Cena vključuje: bivanje dveh oseb, prostor za avtodom, 
prikolico ali šotor in električni priključek (16 A), 50 % po-
pusta na vstop v termalne bazene Wellnessa Živa, brez-
plačno uporabo brezžičnega interneta.
Minimalno bivanje: 3 noči. 
Doplačila za: turistično takso, prijavnino, pse in ostale 
storitve. Za bivanje otrok velja individualni cenik. Na po-
sebno ponudbo ne priznavamo dodatnih popustov.

Popusti na bivanje:
• Članski popusti: CCI, CCS, ÖCC, CCA, DCC, ADAC/ANWB 

Camping Key, DCU, Camperlife, PleinAir, ACSI, ANWB,  
TCS ... 5 %

• Popust za Avtokampi.si: 10 %
• Sava Hotels & Resorts kampi 5 %
Opombe: maksimalni seštevek popustov je 15 %. Člani 
večih klubov lahko uveljavijo samo 1 članski popust.
* Popust veljajo izključno za bivanje oseb, ne pa tudi za 
glamping parcele, najeme in druge storitve.

CENIK Camping Bled      2023

DRUŽINSKI GLAMPING – MOBILNE HIŠICE * 1.4 - 31.5  
26.9.-15.10

1.6. - 5.7.  
1.9. - 25.9

6.7. - 12.7  
21.8. - 31.8 13.7. - 20.8

Cena na noč 107,00 125,00 152,00 197,00
Končno čiščenje 40,00 40,00 40,00 40,00
Cene v € vključujejo DDV. Turistična taksa 3,13 € na osebo na noč in prijavnina 1 € na osebo nista vključeni v cenah. 

GLAMPING – ZA PARE 01.04.-31.05.
26.09.-15.10.

01.06.-30.06.
01.09.-25.09. 01.07.-31.08.

Glamping hišica z vročo kadjo, kopalnico in zajtrkom / na noč 107,00 125,00 143,00
Glamping hišica s kopalnico in zajtrkom / na noč 91,00 107,00 116,00



Fotografije: Sava Hotels & Resorts, , Darinka Mladenovic, Tatjana Rodošek
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