Kamp Kanu kamp Radenci - Stari trg ob Kolpi - Dolenjska in Bela krajina - Slovenija
Sezona kampa: 20.4. - 30.9.
Šotorišče Kanu kamp Radenci ob Kolpi
Srednji Radenci 2
8342 Stari trg ob Kolpi
Tel: +386 41 518 536
info@kolpa-adventures.com

GPS: 45,465989°N 15,092515°E

Skupna ocena: 8,80
Lega kampa

9,52

Urejenost kampa

8,82

Sanitarije

8,30

Športni in ostali objekti v kampu

8,68

Vrednost glede na ceno

8,66

Kanu kamp Radenci deluje kot šotorišče in se nahaja v vasi Srednji Radenc, ki je približno 5 km oddaljena od vasi Stari trg ob
Kolpi. Gostom nudijo prostor za kampiranje in možnost najema glamping hišic ter sob.
V kampu sprejemajo Avtokampi.si kamping kartico, s katero bo kampiranje ugodnejše. Popust je objavljen pri ceniku kampa,
kamping kartico pa naročite TUKAJ.
Na travniku tik ob obrežju reke Kolpe je urejen prostor za kampiranje. Prostoru dajejo senco stare jablane. Omogočajo priklop na
elektriko, ker pa je prostor majhen je priporočljivi vozilo pustiti na 100m oddaljenem urejenem parkirišču.
Najem glamping hišic v Kanu kampu Radenci oz. Eko vasici Rinčica - v kampu lahko prespite v lepih lesenih glamping hišicah za
2 ali 4 osebe. Večje hišice imajo en velik pograd za 4 osebe, manjše pa dve postelji. V glamping hišicah so ob doplačilu dovoljeni
tudi psi.
V kampu omogočajo tudi spanje v lično urejenih sobicah na preurejenem starem seniku.
V letu 2016 so v Kanu kampu Radenci povečali prostor za kampiranje, prenovili moške sanitarije, uredili garderobo za
preoblačenje, tako da bo priprava na rafting ali SUP-anje po Kopli še bolj enostavna, uredili so SUP center na naravnem
kopališču "Pri malenici", gostom so na voljo dodatni izleti po dolini reke Kolpe.
V kampu omogočajo tudi najem koles, uredili so igrišče za odbojko na mivki, nogometno igrišče na travi, uredili slack line oz. hojo
po vrvi in še številne druge športne aktivnosti. Za otroke je urejeno otroško igrišče s trampolinom.
Lastniki kampa se zelo dobro spoznajo na čolnarjenje ter rafting, organizirajo tudi eno ali več dnevne izlete po reki. V Kanu kampu
Kolpa organizirajo vodene izlete po dolini reke Kolpe, kolesarske ture, v poletnih mesecih pa večere popestrijo s kulturnimi
prireditvami - Kolpski večeri. V kampu imajo tudi lokal s poletno teraso, gostje kampa pa so deležni tudi zajtrka. Ob bivanju v
šotorišču Kanu kamp lahko brezplačno uporabljate žar ter piknik miz.
Info
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50

Storitve v kampu

Športni in ostali objekti v kampu

30

30

Cenik za leto 2018 (v EUR)
22.4. - 30.9.
Oseba - šotor

9

Oseba - avtodom / počitniška prikolica

10,50

Oseba - kozolec

10,50

Otroci mlajši od 5 let

gratis

Otroci stari od 5 do 14 let
Avto na parceli

6,50 - 7
6*

Pes

2,50

Elektrika

4-5

Zajtrk

6

Turistična taksa

0,64

Prijava

2
POPUST NA AVTOKAMPI.SI KAMPING KARTICO:
2018 – 15% popust na kampiranje in 10% na glamping hišice med tednom (ned. – čet.), 10% popust na kampiranje in 5% na glamping med vikendi in prazniki,
40% popust na rafting, kajak, kanu, najem koles in SUP desk med tednom, 20% med vikendi in praznik. Družine, skupine in pari imajo 1uro najema gratis.

Višje cene veljajo za kampiranje s prikolico ali avtodomom. *cena za avto na parceli je 6 eur, avto parkiran na parkirišču je gratis.
V kampu omogočajo tudi samopostrežni zajtrk. Cena zajtrka za otroke stare od 3 - 14 let je 4 eur, za mlajše je gratis, za odrasle
pa 5 eur. Prijava se obračuna na vsak račun in ne na osebo.
Cenik namestitve za leto 2018 (v EUR)
20.4. - 30.9.
Lesena hišica - oseba

20

Otroci stari od 5 do 14 let

15

Doplačilo za 1. vrsto (Premium)

3*

Posteljnina
Hladilnik
Minimalno število dni

grtais
gratis
2 (+20%)

Zajtrk

6**

Avto

0 - 6*

Pes
Turistična taksa
Prijava

5
0,46 - 0,64
2

*Doplačilo na osebo velja za hišice s pogledom na Kolpo št. 10,11 in12. Cena vključuje bivanje v Eko vasici Rinčica. V ceno
nočitve je vključena posteljnina, elektrika, uporaba žara, hladilnika, miz in stolov. Otroci do 5. leta imajo brezplačno bivanje ob
spremstvu dveh odraslih oseb. **Zajtrk je ob nočitvi v hišicah obvezen, cena zajtrka za otroke stare od 3 do 14 let je 4 eur.
doplačilo za avto ob hišici je 6 eur, parkiranje na parkirišču pa je gratis. Prijava se plača 1 x za celoten račun.
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