Kamp Lake Bloke - Bloke - Osrednja Slovenija - Slovenija
Sezona kampa: 1.1. - 31.12.
Glamping Lake Bloke
Volčje
1385 Nova vas

Skupna ocena: 6,40
Lega kampa

7,75

Urejenost kampa

7,00

+386 41 847 821

Sanitarije

6,50

hija.idila@gmail.com

Športni in ostali objekti v kampu

4,25

Vrednost glede na ceno

6,50

GPS: 45,786781°N 14,515273°E

Glamping Lake Bloke je urejen tik ob Bloškem jezeru uredili prostor z lesenimi glamping hišicami za 2 - 4 osebe in lepo urejenimi
sobami za do 5 oseb. Dostop do Bloškega jezera je preko Cerknice in Bloške Police ali pa preko Velikih Lašč in Sodražice.
V sklopu glamping naselja omogočajo spanje v lesenih hišicah, apartmaju, manjši del pa je namenjen tudi postavitvi lastnega
šotora.
Bloško jezero je priljubljeno poleti, ko se voda segreje in omogoča kopanje. Ob jezeru so uredili tudi leseni tobogan in otroci
uživajo v spuščanju v vodo.
V glamping naselju Lake Bloke sprejemajo Avtokampi.si kamping kartico, s katero bo bivanje ugodnejše. Popust je objavljen pri
ceniku kampa, kamping kartico pa naročite TUKAJ.
Lesene glamping hiške v Lake Bloke so narejene iz smrekovega, borovega in češnjevega lesa. Na voljo so tri manjše hišice za 2
osebi in tri večje hišice za 4 osebe. V samih hišicah je elektrika in luč, ogrevanje je urejeno z dodatnim električnim radiatorjem.
Možnost je tudi ureditve dodatnega ležišča za enega otroka.
Gostom sta na voljo tudi dve večji Krpanovi sobi za 4 in 5 oseb, ki sta urejeni v večjem lesenem objektu in sta opremljeni z
zakonsko posteljo ter pogradom.
Odločite se lahko tudi za najem apartmaja za 4 - 5 oseb, ki je opremljen tudi z lastno kuhinjo in kopalnico.
Omogočajo tudi spanje na skupnih ležiščih - 20 postelj.
V sklopu glamping naselja imajo tudi dve kamping parceli, na več mestih pa omogočajo postavitev lastnih šotorov.
Sanitarije in tuši so skupni in so urejeni v objektu recepcije. Gostom nudijo tudi možnost zajtrka in polpenziona. V lesenih hišicah
so ob doplačilu dovoljeni tudi psi.
Lokacija Bloškega jezera je zanimiva za ljubitelje aktivnih počitnic, saj nudijo številne pohodniške in kolesarske izlete.
Priporočamo tudi ogled bližnje Križne jame, ki je primerna tudi za otroke in pa gradu Snežnik. Ob jezeru deluje brunarica, kjer
nudijo tudi hrano, ob njej pa je urejeno otroško igrišče. V sklopu naselja je tudi velikanski jaccuzi z vročo vodo.
Info

1

30

Storitve v kampu

Športni in ostali objekti v kampu

2

Cenik za leto 2018 (v EUR)
1.4. - 31.10.
Oseba

12

Otroci mlajši od 7 let

gratis

Otroci stari od 7 do 16 let

6

Zajtrk

6

Cene veljajo za kampiranje v lastnem šotoru.
Cenik namestitve za leto 2018 (v EUR)
1.1. - 30.6.
1.9. - 31.12.

1.7. - 31.8.

29

36

gratis

gratis

Otroci stari od 4 do 14 let

15

15

Oseba + zajtrk

32

39

Otroci stari od 4 do 14 let

17

17

Oseba + polpenzion

40

47

Otroci stari od 4 do 14 let

30

30

Skupno ležišče (na osebo)

25

25

Pes

7

7

Posteljnina

gratis

gratis

Čiščenje hišice

gratis

gratis

2 (+25%)

2 (+25%)

0,58

0,58

1

1

Lesena hišica - oseba
Otroci mlajši od 4 let

Minimalno število dni
Turistična taksa
Prijava

V ceno je v vključena posteljnina, uporaba sanitarij in skupne letne kuhinje, odprto kurišče, prostor pod kozolcem za skupno
druženje. Doplačila: ogrevanje hišice stane 10 eur na dan, zajtrk korenina postrežen v hišici stane 20 eur za 2 osebi. Popusti bivanje nad 7 noči 5% - kolesarji, pešci 5%

www.avtokampi.si, 22.10.2018

