Ryzí příroda, výhled na
jezero & glamping:
Kempování v Tyrolsku
Dovolená v některém z tyrolských kempů je ideální volbou pro všechny, kdo chtějí
na chvilku uniknout od každodenního stereotypu. A pokud přitom myslíte pouze na
stanování, jste na omylu - pro kempaře je k dispozici široká škála možností od místa
k odpočinku v blízkosti přírody až po luxusní stromový domek. V srdci Alp sice
není povoleno kempování na divoko, ale to není důvod ke smutku: kempy v
Tyrolsku nabízejí to pravé pro každého.
Malý a útulný
Pokud toužíte po klidu a chcete si vychutnat zážitky z přírody, neuděláte chybu, když se zastavíte v
Mountain Campu Pitztal. Tento malý, idylický přírodní kemp v Jerzensu nabízí místa pouze pro 38
obytných vozů a karavanů a stany lze postavit na louce kolem vodopádu. Kromě toho si zde mohou
hosté pronajmout alpský bungalov pro jednu až pět osob. Největší atrakcí Mountain Campu je
rybník s molem a loukou na opalování, kde se můžete koupat a rybařit! Pro milovníky hor je tento
kemp také ideálním výchozím bodem pro pěší túry, túry na vrcholy a výlety na horském kole.
Uprostřed přírodního parku Lechtal se nachází rodinný kemp Lechtal Camping Vorderhornbach. 40
kempovacích míst je zde zasazeno do působivého horského panoramatu regionu přírodního parku.
Kromě míst pro vozidla a stany mají hosté k dispozici také útulné chatky a originální maringotky.
Nabídku kempu doplňuje mimo jiné (veřejný) přírodní zážitkový bazén přímo v areálu a bistro pro
dny, kdy se vám nechce vařit. V neposlední řadě se odtud můžete vydat na Lechtalskou cyklostezku
nebo turistickou stezku Lechweg a objevovat krásy okolí!
Pro milovníky luxusu
V kempu Zugspitz Resort v Ehrwaldu čeká na kempaře dovolená uprostřed přírody s extra porcí
luxusu. Hosté mohou využívat veškeré vybavení přilehlého čtyřhvězdičkového Superior Zugspitz
Resortu, od dětského a vodního světa o rozloze 1 500 m2 až po nabídku restaurace. V samotném
kempu si hosté mohou celoročně vybrat ze 100 standardních a 98 komfortních kempovacích míst s
ještě větším prostorem: Obě varianty mimo jiné zahrnují přístup do lázeňského domu s 35
luxusními koupelnami.
Skutečně všestranným kempem a aktuálním vítězem ceny ADAC Camping Award je Ferienparadies
Natterer See, který se nachází pouhých sedm kilometrů od Innsbrucku přímo u idylického jezera
Natterer See. Tento pětihvězdičkový kemp nabízí dostatek prostoru a moderní infrastrukturu ve
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všech cenových kategoriích: Od standardních míst pro stany a minivany až po luxusní kategorii ve
velikosti XXL (160 m2). U jezera Natterer See si na své přijdou i ti, kteří chtějí svou dovolenou v
kempu proměnit v "glamping" – tedy přepychové kempování: Kromě úchvatných dřevěných sudů
na spaní pro dva nabízí tento prázdninový ráj exkluzivně safari stany pro pět až osm osob, které
jsou vybaveny kompletní kuchyní, dešťovou sprchou a panoramatickou terasou s grilem. Další
možností jsou neméně luxusní rodinné, panoramatické dřevěné domky na stromech: Jsou
pohodlné, můžete si je rezervovat po celý rok a díky velkým panoramatickým oknům nabízejí
prázdninový zážitek v blízkosti přírody.
Kdo chce spát venku, ale nechce se vzdát pohodlí hotelového pokoje, najde ideální kompromis v
podobě glampingových stanů v Gerhardhofu ve Wildermiemingu. Hosté zde spí pod střechou stanu
v posteli z přírodního dřeva s příjemně měkkým ložním prádlem. Součástí vybavení stanu je
dokonce i pohovka, stůl a vlastní dřevěná terasa s lehátky. V bezprostřední blízkosti se nachází
čisté, moderní sociální zařízení s pračkami a sušičkami. Gerhardhof ve Wildermiemingu kromě
toho nabízí dalších 100 míst pro karavany a obytné vozy ve třech různých kategoriích, louku pro
stany a třešničkou na dortu je vlastní rybník ke koupání, nádherný klid a působivý výhled.
Udržitelnost a maximální pohodlí
Kemp Natürlich HELL ve Fügenu v Zillertalu dokazuje, že luxus a udržitelnost mohou jít ruku v
ruce: Nese rakouskou ekoznačku a je vyhlášeným ekologickým kempem. Vsází zde na solární
energii, zelené střechy a nízkoenergetické budovy. Celkem tento přírodní kemp nabízí cca 200 míst
s volnou plochou o rozloze 70 až 120 m2. Bezbariérová budova s umývárnami a sociálním
zařízením je moderní a prostorná, hosté si ale mohou pronajmout i privátní koupelnu. V ceně
kempovacího místa je také vstup do vnitřního i venkovního bazénu a na vyžádání si můžete
zarezervovat pobyt v sauně a wellness areálu.
Pro rodiny
Nuda? Ta tady nemá šanci: Erlebnis Comfort Camping Auenfeld (též v Zillertalu) je rájem pro
činorodé, aktivní rekreanty a rodiny, které jsou neustále na stopě dalšímu dobrodružství. Nabídka
sahá od tenisu přes motokáry až po lukostřelbu. A kdo může říct, že během kempování v Tyrolsku
navštívil westernové městečko? Příležitost k tomu nabízí zábavní park Auenfeld v prostoru kempu
– čeká na vás „Mount Lake City“ s jezdeckým areálem pro jízdu na ponících, šerifskou stanicí a
westernovou naučnou stezkou.
K dispozici je také krytý bazén o rozloze 4 000 m2 a horolezecká hala. A pokud budete chtít přece
jen trochu zvolnit, čeká tu na vás saunový svět. Kemp nabízí místa ve třech kategoriích – od
standardních po luxusní – pro obytné vozy, stany a karavany, hosté si ale mohou zarezervovat i
některý z apartmánů.
Ideální pro rodiny je i Tirol-Camp ve Fieberbrunnu v Pillerseetalu. Přímo vedle kempu se nachází
údolní stanice lanovek Bergbahnen Fieberbrunn: Hosté to tak nemají daleko nejen do turistické
oblasti Fieberbrunn, ale ani do horských zážitkových parků Timoks Welt a Timoks Alpine Coaster.
Speciálně pro teenagery kemp nabízí také vlastní chill zónu s odpočívárnou, videohrami a filmy,
skateboardový koutek a basketbalový koš. V tomto kempu uprostřed Kitzbühelských Alp si můžete
rezervovat jak prostorná komfortní místa, tak luxusní místa s vlastní koupelnou. Součástí areálu je
také rozsáhlá wellness zóna s panoramatickým bazénem, restaurace a minimarket.
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Kempování u jezera
Přímo u jezera Reintaler See v Kramsachu se nachází kemp Seeblick Toni: Idylický areál celoročně
nabízí místa pro karavany, obytné vozy i stany, přímý přístup k jezeru, velkou louku na opalování a
dvě malé přírodní pláže. Ti nejmenší se vyřádí na dětském hřišti s trampolínou, lanovou
prolézačkou a skluzavkami, zatímco dospělí mohou relaxovat ve wellness. A pokud vám po
koupání vyhládne, na kulinářské speciality láká hostinec "Brantlhof".
Kempovací místo u Tyrolského moře? Právě to nabízí Alpen-Caravanpark u jezera Achensee. Tento
kemp s přímým přístupem k severnímu břehu jezera Achensee, moderním sociálním zařízením a
restaurací se sluneční terasou je vhodný pro všechny, kteří se chtějí ráno probouzet s výhledem na
jezero. Pro děti nabízí Alpen-Caravanpark také vlastní dobrodružný vodní park.
Pro sportovce
Camping Sölden je jako stvořený pro sportovně založené kempaře: Nachází se v těsné blízkosti
Ötztaler Ache, eldoráda pro kajakáře, a pouhých 200 metrů od lanovky Gaislachkogelbahn a
největšího tyrolského pumptrack parku v Bike Republic Sölden. A když už jsme u cyklistiky –
součástí areálu je také myčka kol a bezpečný sklep pro kola. Hosty kempu Sölden také potěší krytá
cvičná stěna pro sportovní lezce a posilovna. Chvíle relaxace nabízí wellness zóna se saunou. Tento
kemp s přibližně 100 místy sice nepatří mezi ty největší areály, přesto ale nabízí veškeré vybavení a
pohodlí.
Více o tyrolských kempech: https://www.tirol.at/urlaub-buchen/camping
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