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Kako priti do nas ?

Dragočajna-Moše, Turistična zadruga z.o.o.
Dragočajna 14a, 1216 Smlednik, SLOVENIJA

Tel.: +386 1 362 70 02
Internet: www.dm-campsmlednik.si
e-mail: camp@dm-campsmlednik.si

Le dvajset kilometrov od slovenske prestolnice
Ljubljane, deset kilometrov od zgodovinskih mest
Kranj in Škofja Loka se nahaja na levem bregu reke
Save ob Zbiljskem jezeru Camp Smlednik.

Razprostira se na 4 ha zelenih površin in lahko
sprejme 400 gostov.

Ponaša se s štirideset letno tradicijo.

Okolje v katerem se nahaja - gozd in zelene površine -
gostom omogoča mir in sprostitev.

Kraj sprostitve Kraj sprostitve 

in mirin miruu

Kampiranje

Razpolagamo  s
obilico prostora.
Gostje si sami
izberejo prostor
za namestitev.

Na voljo so sončne
in senčne lege, v
bližini jezera ali pa
malo stran.

Poskrbeli pa smo tudi za moderne spremljajoče objek-
te potrebne za udobno namestitev - moderne sanitari-
je, ustrezno razporejene električne priključke,
namenske objekte za
pranje.
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Gostinska ponudba

V prijetnem okolju
gabrovega gozdička
se nahaja
okrepčevalnica s
svojo ponudbo in
specialitetami.

Trgovina, ki se
nahaja v kampu,
nudi osnovne
potrebščine za
prijetno preživetje
oddiha.

Posebni prostori namenjeni za piknike - vključno
uporabo miz, ražnja - so dodatna ponudba za goste,
ki želijo preživeti lep dan v prijetnem okolju.

Rekreacija

Tisti, ki imajo
radi vodo, bodo
poležavali na plaži
ali se kopali v
jezeru.

Aktivnejšim so v
kampu na voljo
igrišča za tenis,
odbojko, namizni
tenis.

Uporaba šaha na
prostem in
balinišča vas bo
prijetno sprostila.

Zelena narava je
prijetna za sprehode,
kolesarjenje v bližnji
in malo bolj
oddaljeni okolici.

Kamp  je izhodišče za izlete v bližnja zgodovinska
mesta Kranj, Škofja Loka, Kamnik pa tudi obisk
glavnega mesta Ljubljane.
Bližina Kamniških Alp nudi odlično izhodišče za
planince.

Bungalovi

Bungalovsko naselje omogoča gostom brez lastnih
prenočitvenih zmogljivosti (šotor, prikolica) doživeti in
izkoristiti vse možnosti , ki se ponujajo v kampu.

Notranjost vsakega bungalova v
velikosti 36 m2  vključuje:
- dnevni prostor s kuhinjo
- ločeno spalnico
- kopalnico
Vsak bungalov ima na voljo štiri
ležišča.

Pozabili nismo na
naturiste. Del
kampa smo name-
nili izključno za
njih.

Naturistični del vključuje lastno plažo,
lastne sanitarije, lastne električne
priključke.

Naturistični del


