Díl 2. Faaker See: první místo našeho
testovacího pobytu - Strandcamping Gruber
18.06.2021
pátek 18. června 2021 11.30 hod.
Před polednem jsme dorazili do Strandcamping Gruber na Faaker See, středně velkého kempu, který se
nachází asi 10 km jihovýchodně od Villachu. Byli jsme překvapeni poměrně velkým vytížením kempu,
volných bylo možná 20 % parcel. Kemp je však dobře dimenzován, ani při takovém vytížení neztrácíte své
soukromí, nikdy nečekáte na volnou sprchu apod. I rozestupy na pláži u jezera jsou poměrně velké.
Parcely v kempu jsou stíněné proti slunci vzrostlými stromy, to přišlo ve slunečné dny, kdy jsme v kempu
pobývali, vhod. K jezeru i ze "zadní" části kempu, která je klidnější a je v ní ta novější ze dvou budov se
sociálním zařízením, dojdete během dvou minut.
Koupání v jezeře bylo už v polovině června velmi příjemné, korutanská jezera (jsou položena jižně od
hlavního masivu Alp) jsou obecně velmi teplá a právě Faaker See je podle některých pramenů dokonce
nejteplejší ze všech. Panorama sousedních hor si budete při koupání užívat plnými doušky. A tyrkysová
vodní hladina je další třešničkou na dortu ;-)
Sociální zařízení jsou nejen vždy čistá, ale také moderní s deskovými umyvadly a dostatečně velkými
sprchami. Jsou k dispozici také pračky a dokonce sušičky prádla.
Přímo v kempu se nachází příjemná restaurace, ale my jsme častěji využívali řeckou restauraci, která je
asi 200 metrů od kempu. Gyros, tzatziky a něco dalšího grilovaného navíc se nám asi nikdy nepřejí!
Pokud hledáte příjemný kemp na jihu Rakouska nebo místo, kde můžete příjemně přerušit delší cestu,
například do Chorvatska, můžeme vám Strandcamping Gruber u Faaker See rozhodně doporučit.
Zítra přidáme tip na cyklovýlet kolem jezer v oblasti!

Ceny Strandcamping Gruber Faaker See:
parcela + 2 dospělé osoby + přípojka elektrického proudu
- květen, červen a září 36 EUR / noc, prázdniny 45 EUR / noc
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