Zimowe kempingi „jak z bajki”
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Niemiecki magazyn promobil.de, bazując na recenzjach swoich Czytelników, wybrał
kilkanaście kempingów zlokalizowanych w Niemczech, Austrii, Włoszech i Szwajcarii.
Każdy z nich to obiekt 4- lub 5-gwiazdkowy, oferujący piękne widoki i multum przeróżnych
aktywności. Nawet jeżeli teraz wyjazdy nie są możliwe, warto zanotować ich nazwy na
przyszłość. Co ważne, każdy z obiektów jest otwarty przez 365 dni w roku.
Recenzje użytkowników pochodzą z aplikacji mobilnej promobil.de. Znajdziemy tam przeszło 12.000
miejsc postojowych w całej Europie. W przeciągu minionych lat użytkownicy dodali ponad 100.000
recenzji. Można więc uznać, że poniższe propozycje są sprawdzone przez wiele osób. Poniżej
znajdziecie
kilka
propozycji,
pełny
artykuł
jest
dostępny
tutaj:
https://www.promobil.de/vorstellung/top-14-stellplaetze-berge-europa/
1. Baera Lodge RV Park, Niemcy - https://www.baeralodge.de/
5-gwiazdkowy, nowopowstały kemping. Równe, żwirowe podłoże, ale nadal świetna lokalizacja - na
zboczu góry. Kameralne miejsce oferuje możliwość urokliwych spacerów po śniegu, na plus należy
wyróżnić świetnie zintegrowaną, lokalną społeczność. Woda, prąd, toalety, kanalizacja - wszystko
jest dostępne. Cena? 10 euro za dwie osoby.
2. Południowy Tyrol: kemping Zögghof -

https://www.camping-zoegghof.com/camping/fuer-durchreisende
Zlokalizowany w malowniczej, górskiej miejscowości St. Leonhard w Passeief. Parcele są ułożone
kaskadowo, z każdej rozciąga się piękny widok na cały plac. Przez Czytelników magazynu chwalony
za m.in. sanitariaty. Można tu uprawiać nie tylko piesze wędrówki (również zimą), ale też skorzystać
z pobliskiej rzeki pod kątem kajakarstwa czy wędkarstwa.
Cena: 15-20 euro, prąd 3 euro, pies 2 euro.
3. Camping Pemont, Lombardia - https://www.facebook.com/campingpemont
W Livigno, w samym środku włoskich Alp znajdziemy kemping, który wyróżnia się dodatkowymi
atrakcjami: sauna, wellness, czyste sanitariaty, WiFi. Łącznie znajdziemy tam 90 miejsc postojowych.
Nie zapłacimy za naszych czworonożnych przyjaciół. Wokół natomiast do dyspozycji oddano aż 33
wyciągi narciarskie.
4. Ostalbkreis: kemping Hirtenteich, Niemcy - http://www.campingplatz-hirtenteich.de/
Dwa nowoczesne budynki sanitarne, butle gazowe dostępne na miejscu, baseny, sauny - tak
prezentuje się kemping Hirtenteich położony 680 metrów nad poziomem morza. Cena za dobę (2
osoby dorosłe): 12 euro. Prąd: 60 centów za 1 kWh.
5. Zillertal: kemping przy Schönachhof, Camping Gerlos https://www.schoenachhof.at/en/campsite/
Lokalizacja na ponad 1300 metrów nad poziomem morza gwarantuje śnieg w sezonie narciarskim.
Do dyspozycji mamy 143 kilometry tras. Do tego turystyka piesza, paralotniarstwo, jazda konna. Na
kempingu znajdziemy 24 miejsca postojowe, nowe zaplecze sanitarne i plac zabaw dla dzieci. Cena:
25-35 euro za noc.
6. Kompleks wypoczynkowy Erzeberg w Bad Emstal, Niemcy https://www.camping-kassel-bad-emstal-ferienhaus-mit-hund-wellness.de/
350 metrów nad poziomem morza, zdrowe, niskie pasmo górskie, położone bezpośrednio przy
wysokim lesie. Do tego strefa wellness, sauna fińska, kryty basen. Do dyspozycji oddano 85 stałych
miejsc postojowych. Działa też restauracja. Cena: 12 euro za stanowisko, 5 euro za osobę dorosłą,
prąd 3 euro (do 5 kWh).
7. Tyrol, Austria: gospodarstwo ekologiczne Unteregg - http://www.unteregg.at/
Na kempingu znajdziemy łącznie 6 miejsc postojowych. Na miejscu dostępne są wszystkie media, psy
są akceptowane (3 euro). W pobliżu: wycieczka na pastwiska alpejskie, wycieczki rowerowe po
ścieżce rowerowej Tauern, wyciąg narciarski w Embach (2 kilometry), tereny narciarskie Rauris,
Dienten, Dorfgastein 10 km. Cena: 20 euro za dwie osoby. Prąd: 70 centów / 1 kWh, woda 3 euro za
100 litrów.
8. Camping Samnaun, Szwajcaria - http://www.camping-sport-samnaun.ch/
Ośrodek sportowo-kempingowy znajduje się w samym sercu Samnaun, w trójkącie granicznym
Szwajcarii i Austrii. Na narciarzy czeka 238 kilometrów tras zjazdowych. Narty można
przypiąć dosłownie przy samym kamperze lub przyczepie. Trasa do doliny Zeblas prowadzi
bezpośrednio z powrotem do kempingu. 30 miejsc parkingowych, podgrzewane sanitariaty,

możliwość wykonania pełnego serwisu.
Cena za dobę: 13-38 franków szwajcarskich.
9. Trentino, Włochy: Camping Vidor - https://www.campingvidor.it/de/
Prąd i woda są wliczone w cenę 24 euro za dobę. Znajdziemy tu 5 miejsc postojowych, jest to
zdecydowanie najbardziej kameralny kemping z całego zestawienia. Zapierający dech w piersiach
widok - gratis. Kemping znajduje się w pobliżu Pozza di Fassa. Niedaleko znajduje się wyciąg
narciarski, liczne szlaki piesze i rowerowe oraz baseny kryte i przygodowe.
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