Špik – kemping w otoczeniu majestatycznych szczytów Alp
Julijskich
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Na skraju słoweńskiego Parku Narodowego Triglav, tuż przy granicy z Austrią i Włochami
leży bajkowa wieś Kranjska Gora, a nieopodal Gozd Martuljek. Zwieńczeniem podróży
caravaningowej niech będzie kemping sąsiadujący z wartkim nurtem rzeki Sava. Doprawdy
warto się tu zatrzymać na dłużej.
Kranjska Gora uchodzi za zimową stolicę Słowenii, a i latem jest ulubioną destynacją dla fanów
aktywnego wypoczynku, by wspomnieć turystykę speleologiczną (odkrywanie jaskiń).
Dovje-Mojstrana to kolebka alpejskiej turystyki, a Gozd Martuljek to mała wieś otoczona górami,
niedaleko Kranjskiej Gory. Warto się tu wdrapać – leży na wysokości 755 m.n.p.m. Kamperem czy w
zestawie z przyczepą, bo okolice słyną z niebanalnych form przyrodniczych, jak i dziedzictwa
historyczno-kulturowego, a też są mekką uprawiania różnych odmian sportu i szeroko pojętej
rekreacji. Wraz z okolicznymi osadami kompleks ten tworzy spójny ośrodek turystyczny, popularny
zarówno latem, jak i zimą.

Nieskażona przyroda w otoczeniu kempingu Špik
Wiele przemawia za wyborem kempingu w otoczeniu szczytów Alp Julijskich. Stąd najszybciej można
udać się na górski trening czy poznać lokalną kuchnię i zabytki etnografii. Kto woli aktywniej, na
tego czekają atrakcje sportów wodnych, jak spływy, kajaki, rejsy, a nawet kąpiele w bajecznej
scenerii Alp Julijskich.
Kemping urządzono profesjonalnie. Obiekt (200 parceli na działce o powierzchni 30.000 m²)
gruntownie zmodernizowano kilka lat temu dostosowując do wymagań najwybredniejszych.
Codzienne świeże pieczywo i nieźle zaopatrzony sklep – także z możliwością uzupełnienia butli
gazowych, do tego miejsce zrzutu wody i nowoczesne sanitariaty zachwycą niejednego strudzonego
podróżą. Osobne parcele wydzielono np. na potrzeby motocyklistów z namiotami. Jest też strefa dla
rodzin z małymi dziećmi, plac zabaw i mini-park linowy, a też boiska sportowe. Recepcja kempingu
Špik to przy okazji profesjonalne centrum informacji turystycznej. To tu znajdziemy zawsze aktualne
zapowiedzi szkoleń ze wspinaczki skałkowej, skądinąd kilka kroków dalej jest… ścianka
wspinaczkowa – doprawdy wiele atrakcji znajdziemy tu na wyciągnięcie ręki.
Treking? Kuszący o tyle, że z kempingu rozpościera się przepiękny widok na szczyt Triglov (niem.
Terglau, wł. Tricorno, 2864 m n.p.m.). Najwyższy w Słowenii, a też najwyższy szczyt Alp Julijskich
(część Alp Wschodnich). Wejście na wierzchołek Triglavu prowadzi oporęczowaną granią. Doprawdy
warto!
Krystalicznie czyste rzeki
Park Narodowy Triglav obejmuje swym zasięgiem górskie obszary krasowe większości 400
słoweńskich szczytów, które wznoszą się powyżej 2000 metrów. Licznie występujące w Alpach
Julijskich wodospady są po prostu imponujące. Czas na godzinny spacer? Polecamy Srednji Vrh (961
m), gdzie u szczytu znajdziemy schronisko, a po drodze kilka wodospadów. Można tu dojechać też…
autem. Z kolei Aljazev Dom znajduje się na wysokości 1015 m n.p.m. A są jeszcze ostre wierzchołki
Spik, Velika Ponca, Mala Ponca, Oltar. Budzą respekt, gdy mieć na uwadze, że kierując się
wskazówkami na co bardziej ambitnych czeka 12-godzinna wędrówka szlakami turystycznymi i ani
na chwilę nie zabraknie zapierających dech w piersiach widoków.
Wyjątkowa harmonia natury i „zabawek” cywilizacji
Kemping Špik, który wizytowaliśmy rok temu, nie bez powodu jest ulubioną destynacją aktywnych
fanów turystyki. O tyle cieszącą się zainteresowaniem zagranicznych gości, że obsługa włada
kilkoma językami, a na witrynie www.camp-spik.com do wyboru jest język angielski, niemiecki,
włoski. Polakom słoweński język brzmi dość swojsko, więc tym bardziej warto zainteresować się
miejscówką, która gwarantuje przekraczanie granic. Granic swobody dla fanów caravaningu, ale też
dla najbardziej wybrednych entuzjastów kolarstwa górskiego czy motocykli enduro. Po dniu pełnym
wrażeń można zrelaksować się w pobliskiej saunie. Wcześniej można skorzystać z pralni –
skompletowanej bardzo profesjonalnie.
Wyśmienite zaplecze turystyczne ośrodka w otoczeniu majestatycznych szczytów Alp Julijskich
zapewnia rozrywkę do późnych godzin wieczornych. Liczne kawiarnie, bary, kluby i świetne
restauracje, gdzie można odpocząć wraz z rodziną i przyjaciółmi oraz szeroka oferta wellness
gwarantują udany wypoczynek.
Niezbędne informacje niżej:
https://www.camp-spik.com/
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