Prodloužené léto v polovině září v Chorvatsku
Protože vždy vyjíždíme až v odpoledních hodinách tak jsme si našli na přespání STPL
v Rakousku, v obci Unterschwarza , kde je vše včetně záchodů i sprch za 10,-EUR. N=46°42‘56“
E=15°40‘34“
Ráno už jsme měli jenom cca 200 km k jezeru Bled, kde jsme se chtěli na doporučení
různých portálů podívat. Bled je opravdu jedno z okouzlujících alpských jezer a hlavním turistickým
centrem ve Slovinsku. Kemp Bled www.sava-hotels-resorts.com je větší kemp u jezera na okraji
stejnojmenného městečka. Ceny lehce vyšší a v létě poměrně vysoká obsazenost, ale v září už
jsme zaparkovali bez problémů.
Chtěli jsme tu být více dní a podívat se i k Bohinjskému jezeru, které je vzdálené jenom cca
30 km od Bledu, je největším jezerem ve Slovinsku a leží v samém srdci národního parku Triglav.
Ale druhý den začalo pršet a tak jsme raději spěchali k moři.
Tentokrát jsme si vybrali kemp Soline u města Biograd na Moru www.campsoline.com , kde
nám platí karta Camping Cheque za 15,-EUR. Kemp leží ve stínu borovic, hned vedle města a má
patřit mezi 10 nejlepších kempů v Chorvatsku. To nám zase až tak nepřišlo, ale má výbornou
polohu k projížďkám na kole okolo Vranského jezera a procházkám kolem moře do Biogradu na
Moru. Tam se každý rok v tuto dobu pořádá soutěž o zapsání rekordu do Guinessovi knihy rekordů
o nejdelší štrúdl. Letos byl loňský rekord překonán o 29 m.
Celkem měřil 1229m. Sluníčko svítilo, dny ubíhaly a byl čas k návratu domů.
Abychom nemuseli jet na zátah, tak jsme zvolili přespání v maďarském kempu Castrum
www.castrum.eu kde součástí jsou i malinké klidné lázně a platí nám taky karta Camping Cheque.
Kemp je u lázeňského města Zalakaros s velkými termálními lázněmi přímo ve středu města
www.furdo-zalakaros.hu. Negativum těchto velkých lázní je otvírací doba v září jenom do 18 hod.
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