Camp 9
Tarnowskie Góry

05

grootte 25 plaatsen op 0,5 ha
geopend 01/05 – 30/9
telefoon +48 698439299
mail camp9@x-active.com
web www.camp-9.pl

Adres
Henryka Renka 11 F
42-600 Tarnowskie Góry, Polen

GPS
N 50°25'12"/ O 18°48'57"

Route
Vanaf de richting Krakow, bij
knooppunt A4 Gliwice de
snelweg nr. 1 nemen richting
Lodz. Na ongeveer 15 km de
2e afslag naar Tarnowskie
Gory / Gliwice. Ga links bij de
rotonde en volg de weg Nr. 78
circa 6 km naar Repty Slaskie.
Sla linksaf bij 'ul. Witosa'.
Ga weer links bij de speeltuin.
Daarna rechtsaf de 'ul. Ks
Henryka Renka' op. Na 80 m
zie je een bordje met Camp9.
Volg deze onverharde weg tot
het einde.

POLEN

Kampeerterrein In een idyllisch stukje bos op
korte afstand van de zilverstad Tarnowskie Góry
hebben Günther en Ineza een ecologische camping

opgebouwd met een werelds karakter. Hier ontmoet je
kampeerders uit alle windstreken. De camping is klein
en persoonlijk met mooie en moderne faciliteiten. Er is
een grote gemeenschappelijke keuken en, voor als het
weer wat minder is, een comfortabele woonkamer met
open haard. Het kampeerterrein is gelegen om een
vennetje in het bos. Er is volop schaduw en je mag zelf
het fijnste kampeerplekje uitzoeken. Verse broodjes
worden dagelijks bezorgd door de lokale warme bakker,
verse kruiden kan je plukken in de Camp 9 kruidentuin
en wekelijks worden er op bestelling ambachtelijk
gemaakte kaas, yoghurt en andere zuivelproducten

langs gebracht. Echt een sprookjesachtige camping
om weer helemaal zen te worden.
Omgeving Er zijn veel fiets en wandelmogelijkheden
vanaf de camping. Op slechts twee kilometer vind
je het Tarnowskie Góry mijnmuseum. Tijdens een
ondergrondse tour, inclusief een boottocht door de

ondergelopen mijnschachten, word je meegenomen

langs de geschiedenis van de winning van zilver en
lood in deze omgeving. Vergeet niet warme kleren aan
te trekken. Voor het geval je Pools nog niet op niveau is
zijn er op aanvraag ook anderstalige gidsen
beschikbaar. Het mijnmuseum is onderdeel van de

Industriële erfgoed route van Silezië waarin oud en

nieuw op een fascinerende manier samenkomen.
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Tsjechië

Camping Bozanov
14

Božanov
grootte 40 plaatsen op 1 ha
geopend 01/05 – 30/09

telefoon +420 602361350
mail info@bozanov.nl
web www.bozanov.nl

Adres
549 74, Božanov, Tsjechië

GPS
N 50°31’27”/ O 16°21’6”

Route
Vanaf Praag neem je de E67
naar Náchod, daarvandaan
volg je weg nr. 303 naar
Broumov, waar je het centrum
aanhoudt. Voor het centrum
ga je rechtsaf richting
Janovičky. Je volgt de weg
tot aan een Tsplitsing waar je
rechtsaf gaat richting Božanov.
In Božanov sla je over de brug
rechtsaf en volg de bordjes
Camping Bozanov. Na 1 km zie
je aan de linkerzijde een
bushalte en aan de
rechterkant de camping.

Kampeerterrein

Camping Bozanov is een
emoedelijke en sfeervolle, kleinschalige camping
g
waar je wordt ontvangen door de Nederlandse beheerders
Hillebrand en Natasja Heerkens. De camping bevindt
zich in het dorpje Božanov in Noord-Bohemen, midden
in het beschermde natuurgebied van ruige rotsformaties:
Broumovské Stěny. De camping is rustig gelegen en
het kampeerterrein is autovrij. De ruime, vlakke plaatsen
liggen verspreid tussen de bomen met adembenemend
uitzicht over uitgestrekte landerijen en bergen. In de
weilanden is er een goede kans op het zien van wild,
zoals reeën en wilde zwijnen. Op de camping is nieuw,
modern en verwarmd sanitair, een verwarmd buitenzwembad en een gezellige bar met buitenterras. Alle
campinggasten ontvangen bij aankomst een uitgebreide
informatiemap in bruikleen gedurende het gehele
verblijf. Vanuit de camping worden excursies en

activiteiten georganiseerd. Het is raadzaam om tijdens
schoolvakanties te reserveren. Als er geen plaats is,
dan is er in hetzelfde plaatsje een andere, uitstekende
rustieke camping, U Potoka: www.upotoka.nl.

Omgeving Deze streek is rijk aan cultuur en natuur
met een afwisselend landschap van lieflijk boerenland,
dichte bossen en ruige rotsformaties. Het is hier nog
niet ontdekt door het massatoerisme en zo wint het de
harten van zijn bezoekers door rust, schoonheid en
onaangetaste natuur. Kenmerkend in dit gebied zijn de
unieke grillige zandsteenrotsen, vergezichten en
uitkijkpunten.
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TSJECHIË

Kmetija na Meji
Pivka

66

grootte 15 plaatsen op 0,5 ha
geopend 01/05 – 30/09
telefoon +386 41648960
mail info@kmetija-nameji.com
web www.kmetija-nameji.com

Adres

Kampeerterrein Dit is een eenvoudige boerderij-

Trnje 1
6257, Pivka, Slovenië

camping die fraai is gelegen in de Pivka vallei. Kmetija
na Meji is een fijne plek om helemaal tot rust te komen.
Het kampeerterrein ligt naast de boerderij en je mag
zelf een plekje uitkiezen. Wil je wat meer schaduw
vraag dan of je je tent in de boomgaard kan opzetten.
De sanitaire voorzieningen zijn eenvoudig maar
functioneel en schoon. Er is een koelkast waar je op
basis van vertrouwen een drankje uit kan pakken. Op
Na Meji kan je een lekker ontbijtje en avondeten
bestellen. De maaltijden worden door Marko en Nada
zelf bereid met zoveel mogelijk verse ingrediënten van
de eigen boerderij of uit de regio. Zoals vaak op het
Sloveense platteland wordt er ook flink drank gestookt
op Na Meji. Met een beetje geluk nodigt Marko je uit om
eens wat te komen proeven in zijn kelder.

GPS
N 45°41’2.0” / O 14°13’5.6”

Route
Vanaf de hoofdweg van
Postojna naar Ilirska Bistrica
sla je in Pivka na de eerste
rotonde linksaf. Je rijdt dan
richting het dorpje Trnje. 500
m voor het dorp ga je rechtsaf
bij het bordje. Je ziet de
boerderij al liggen.

Omgeving Na Meij is een ideaal vertrekpunt voor
uitstapjes naar enkele van de grotere toeristische
trekpleisters in Slovenië, bijvoorbeeld de grotten van
Skocjan en Postojna, het meer van Cerknica en het
Sneznik kasteel. Ga je liever in de buurt van de c
 amping
op stap dan is er een mooie gemarkeerde wandeling
via Primož jamahill. Een echte aanrader is om met een
professionele gids op zoek te gaan naar beren in de
nabijgelegen bossen van Javornik. Je hebt hier een
flinke kans om beren te spotten.
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SLOVENIË

Camp Buk – Discover Bihać
Kulen Vakuf – Bihac
grootte 30 plaatsen op 1 ha
geopend 01/04 – 31/10

Adres
Zamosce 1
Kulen Vakuf – Bihac, Bosnië

GPS
N 44°34'04.8"/ O 16°05'02.3"

Route
Vanuit Bihac ongeveer 20 km
richting Sarajevo (M5) rijden
totdat je de borden voor Kulen
Vakuf en Rafting Center Bihać
ziet. Sla daar rechtsaf, deze
weg (R408) ongeveer 20 km
volgen tot bij de camping.

80
telefoon +387 62229259
mail info@discoverbihac.ba
info@raftinguna.com
web www.raftinguna.com

Kampeerterrein Een mooie rustige camping op
een toplocatie. Het kampeerterrein ligt ongeveer 1 km
van het gezellige dorpje Kulen Vakuf en direct aan de
rivier de Una. In het dorp vind je twee kleine
supermarkten en op loopafstand, links en rechts van de
brug, twee leuke restaurantjes. De sfeer op Camp Una
is zeer gemoedelijk, je wordt er door de vriendelijke
eigenaar ontvangen met een borreltje. De camping
heeft een klein terras waar je 's avonds prima iets kan
drinken. Je kan je ook aanmelden voor het diner en
daarna kookt de familie echt heerlijke lokale speciali
teiten, tegen zeer redelijke prijzen. De zoon organiseert
rafttochten op aanvraag. Het sanitair is eenvoudig en
het warme water beperkt maar de fantastische ligging
tussen de bergen aan de heldere rivier en de gast
vrijheid van de eigenaars compenseren dit gebrek aan
luxe ruimschoots.
Omgeving

Ben je opzoek naar een bijzonder
 atuurgebied voor een mooie dagtocht dan is het Una
n
National Park een goed alternatief voor de nabij
gelegen maar drukbezochte parken in Kroatië. De

wegen ernaar toe zijn wat hobbelig maar als je rustig
aan doet is het goed te doen. Er is een kristalheldere
rivier, op veel plaatsen smaragdgroen, indrukwekkende
watervallen, veel oude watermolens, prachtig! Het
beste bezoek je het park vanaf ingang nummer 3 en 5,
daar heb je de mooiste watervallen; de Martin Brod en
de Štrbački buk.
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BOSNIË

