Chorwackie kempingi nagrodzone. Które są najlepsze?
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Czytelnicy portalu avtokampi.si już po raz 10. z rzędu wybrali najlepsze pola kempingowe
zlokalizowane w Słowenii i Chorwacji. Przy okazji konkursu, poznaliśmy garść statystyk na
temat tego, jak te oblegane pola poradziły sobie w czasach pandemii.
Portal avtokampi.si zauważa, że chorwackie pola otworzyły się dopiero pod koniec maja a przez
środki podjęte przez słoweński rząd, mieszkańcy tego kraju mogli swobodnie przekraczać granice
zaledwie do końca sierpnia.
I tak w Chorwacji odnotowano 323 tysiące przyjazdów wczasowiczów właśnie z małej Słowenii.
Przypomnijmy, że to kraj mający 2 mln 61 tysięcy mieszkańców - promil w stosunku do choćby
Polski. Turyści wygenerowali nieco ponad 2 mln noclegów, czyli aż o 30% mniej niż w 2019 roku.
Portal przypomina, że słoweński rząd (podobnie jak polski) uruchomił bon turystyczny do
wykorzystania we własnym kraju. To właśnie on skłonił wielu Słoweńców do niewyjeżdżania za
granicę. Statystyki mówią o 841 tys. noclegów wśród „gości krajowych” co jest wzrostem aż o 61,7%
w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Przejdźmy jednak do wyników. Najmniejszy spadek liczby turystów był na chorwackiej Istrii. A
które kempingi zostały uznane za najlepsze?
1. Valkanela - Vrsar
2. Camp Lanterna Premium - Porec
3. Porto Sole - Vrsar

4. Pineta - Fazana
5. Mon Perin - Bale
Nie samymi resortami Słoweńcy żyją. Kolejna kategoria również tyczy się Istrii, ale skupia
swoją uwagę na małych kempingach. Wśród nich wyróżniono:
1.
2.
3.
4.
5.

Polidor - Funtana
Lighthouse - Savudrija
Puntica - Funtana
Ulika - Rovinj
Kranjski kamp - Premantura

Kvarner to kolejny, popularny region również wśród Polaków. Zacznijmy od wyników „dużych”
kempingów:
1. Čikat - Mali Lošinj (na pierwszym miejscu już po raz 10. z rzędu!)
Kovacine - Cres
Aminess Atea Resort - Njivice
Ježevac Premium Resort - Krk
Lopari - Nerezine
I „małe”:
1.
2.
3.
4.
5.

Draga - Moščeniška Draga
Mali - Baska
Rapoca - Nerezine
Bor - Krk
Tiha - Silo

Dalmacja.
Kemping „Straśko” wśród dużych obiektów zdobył pierwszą lokatę już po raz trzeci z rzędu.
1.
2.
3.
4.
5.

Strasko - Novalja
Simuni - Pag
Adriatic - Primosten
Kozarica - Pakostane
Jezera Village - Murter

Małe kempingi w Dalmacji:
Lupis - Loviste, Peljesac
Slanica - Murter
Camp Navis / Camp Terra Park - Novalja
Olea - Novalja
Biograd
Najlepszy kemping dla naturystów
Portal przypomina, że w Chorwacji zaledwie 14 kempingów jest oznaczona statusem „FKK”, czyli z

ofertą dla naturystów. Oto najlepsze z nich:
1.
2.
3.
4.
5.

Koversada - Vrsar
Ulika - Porec
Baldarin - Punta Kriza
Valalta - Rovinj
Kovacine - Cres

Domek mobilny - gdzie są najlepsze?
Coraz więcej kempingów zamienia parcele na mobilne domki. Trafiają one do szerszego grona
klientów, są świetnie wyposażone i stanowią doskonałą alternatywę dla hoteli. W tej kategorii
połączono ofertę słoweńską i chorwacką.
1.
2.
3.
4.
5.

Kemping nad rzeką Bled - Lesce
Krk Premium Resort
Camp Aminess Maravea Resort - Novigrad
Strasko - Novalja
Adria - Ankaran
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