Kamp Lupis - Lovište - Otok Pelješac - polotok - Južna Dalmacija - Hrvaška
Sezona kampa: 1.1. - 31.12.
Kamp Lupis
Lovište 68
20269 Lovište

Skupna ocena: 9,37
Lega kampa

9,55

Urejenost kampa

9,97

+ 385 20 718 063

Sanitarije

9,98

+ 385 99 408 7818

Športni in ostali objekti v kampu

7,63

vinka.lupis@du.t-com.hr

Vrednost glede na ceno

9,73

GPS: 43,026931°N 17,031371°E

Kamp Lupis leži v vasici Lovište na koncu polotoka Pelješac. Gre za odlično urejen manjši kamp, ki nudi okoli 50 kamping parcel
in sprejme okoli 130 gostov. Kamp Lupis je odprt čez celo leto in zaradi izredne urejenosti sodi v skupino najboljših majhnih
hrvaških kampov. Kampisti so v izboru Naj kamp 2016 izbrali kamp Lupis kot tretji najboljši mali kamp v Dalmaciji.
V kampu sprejemajo Avtokampi.si kamping kartico, s katero bo kampiranje ugodnejše. Popust je objavljen pri ceniku kampa,
kamping kartico pa naročite TUKAJ.
Kamp Lupis ima parcele urejene v nasadu oljk, ki dajejo dobro senco in jo je več v spodnjem delu kampa. Od morja in lepo
urejene plaže kamp ločuje lokalna cesta, ki pa ni zelo prometna. V kampu Lupis omogočajo tudi najem sob in apartmajev.
V kampu je moderno urejen sanitarni objekt z wc-ji, tuši, privatnimi kopalnicami. Sanitarije so ogrevane in prilagojene tudi
invalidnim osebam. Imajo tudi pralnico perila. Kamp Lupis sodi tudi med ekološke kampe – vodo v sanitarijah ogrevajo solarno,
imajo lastno biološko čistilno napravo, porabljeno vodo pa uporabljajo za zalivanje.
V kampu so uredili manjšo trgovinico s kruhom, pecivom in pijačami, izboljšali brezplačen internet po kampu, izboljšali tuš kabine
v sanitarijah. V kampu imajo tudi otroško igrišče, samo kraj Lovište pa nudi lepo 3 km dolgo sprehajalno obmorsko pot, ki je
primerna tudi za družinsko kolesarjenje.
Za ljubitelje različnih športov je Pelješac pravi kraj, saj nudi zanimive kolesarske trase, pohodniške izlete, pelješki kanal pa je
znan kot idealen kraj za deskanje in kajtanje. Lastniki čolnov so navdušeni nad številnimi lepimi plažami, ki so v bližini in do
katerih se da priti le s plovilom. V kampu omogočajo tudi najem SUP desk in kajakov.
Do prodnate plaže z delno betoniranimi površinami za sončenje je le 10 metrov. V bližini se nahajajo še nudistična plaža in igrišče
za odbojko na mivki. Pred najmočnejšim opoldanskim soncem se lahko skrijete v zavetje sence košatih borovcev. Urejen je tudi
prostor za spuščanje čolnov v morje.
V bližini kampa lahko najdete večjo trgovino, pošto, nekaj lokalov in restavracij. Lovište je drugače ribiško mestece na obali
idiličnega zaliva in šteje le okoli 200 stalnih prebivalcev, ki so v večini ribiči ter vinogradniki, njihova skupna lastnost pa je izredna
gostoljubnost. Tu ne boste našli hotelov, ne masovnega turizma, vseeno pa nudi vse, kar potrebujete za prijetno preživet dopust.
Še več, na plažah Lovišta nikoli ni velike gneče, če pa si boste zaželeli samote, mestece obdaja več kot deset prelepih divjih in
osamljenih plaž, ki so dostopne le peš.
Virutalni sprehod po kampu Lupis
Informacije o trajektnih povezavah in cenah trajektnih kart za polotok Pelješac in otok Korčula
Info

2

150

800 m

Storitve v kampu

300 m
Športni in ostali objekti v kampu

50

8

Cenik za leto 2018 (v EUR)
1.1. - 30.6.
1.9. - 31.12.

1.7. - 31.8.

Parcela (2 osebi, vozilo, šotor/prikolica, elek.)

25

35

Dodatna oseba

7

8

Otroci stari od 3 do 12 let

5

6

Pes

3

5

Čoln - privez

gratis

gratis

Internet dostop - WIFI

gratis

gratis

Hladilnik

gratis

gratis

Pralni / Sušilni stroj

5/7

5/7

0,60 - 0,90

0,60 - 0,90

Turistična taksa
Prijava
Rezervacija parcele

2

2

100

100

POPUST NA AVTOKAMPI.SI KAMPING KARTICO:
2018 - 17 € za 2 osebi + pes na parceli z elektriko v terminih 1.1. - 30.6. & 1.9. - 31.12., v terminu 1.7. - 31.8. je popust na kampiranje 7% in velja v primeru min.
3 nočitev in gotovinskega plačila.

Cena parcele v kampu Lupis vključuje tudi 2 osebi, vozilo, šotor / avtodom / prikolico, elektriko in vodo. Dodatne osebe ali otroci
plačajo po ceniku za osebe. Strošek rezervacije parcele se odšteje od končnega računa.

www.avtokampi.si, 18.1.2019

