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Aici găsiți toate 
campingurile din Bulgaria

www.camping.bg

Experții mondiali în turism au în-
ceput să considere Bulgaria ca una 
dintre cele mai bune destinații de 
camping din Europa. Țara are peisaj 
versatil, constând din depresiuni, 
câmpii, dealuri, munți minunați, văi 
pitorești, râuri și coasta mării splen-
didă.Toate aceste locuri așteaptă să 
fie descoperite. Bulgaria este un loc 
unde puteți petrece zile fericite sub 
cerul albastru însorit și nopți calde 
sub stele. Aici puteți vizita parcurile 
naționale care îți taie răsuflarea prin 
atmosfera idilică, plaje frumoase,un 
amestec de situri antice și orase cul-
turale și istorice care fac ca toată 
țara să fie un loc perfect pentru iu-
bitorii de camping.

Vă puteți bucura de întreaga coastă 
a mării Negre plină de un nisip fin și 
special unde o mulțime de campin-
guri vă așteaptă. De asemenea, în 
interiorul țării puteți avea parte de 
vacanțe cu rulota, rulota mobila 
sau corturi,în locuri de campare din 
apropierea orașelor istorice sau, în 
munți pe lângă râuri și lacuri.

Bulgaria este foarte aproape de 
tine. Puteți merge să vă petreceți 
vacanța de vară sau doar pentru un 
weekend, ori în drum spre Grecia și 
Turcia.

Bulgaria
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Calafat - Vidin pod

Bechet - Oryahovo bac
Turnu Magurele -
Nicopole bac Zimnicea - 

Svistov bac

Giurgiu - Ruse pod

Călăraşi - 
Silistra bac

Negru Vodă - 
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1  Kapinovski monastery

www.kapinovski.bg

2  Laguna

www.lagunavillageresort.com

3  Veliko Târnovo

www.campingvelikotarnovo.com

4  St. George

www.saintgeorgesea.com

5 Irakli

www.campirakli.com

6  Batak

www.campingbatak.com

7 Zora

 www.zora-ob.com

8 Han Madona

www.hanmadona.com

9  Kiten

www.iffavorit.com

10  South

 www.iffavorit.com

11 Oasis

www.iffavorit.com

12  Kromidovo

www.campingkromidovo.com

13  South beach

www.campinggradina.com

14   Verila

www.camping-verila.com

15  Sunny farm 

www.camping.bg

16  Aheloiska bitka

 www.camping.bg

17  Istrum park

www.camping.bg

18  Strinava

bacho_kiro2@abv.bg

19  Cool place

www.facebook.com/caravanplace

20  Dospat

www.camping.bg

21  Mechit

 www.camping.bg

22  Na zeleno+

www.nazelenocamping.com
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www.kapinovski.bg
office@kapinovski.bg

+359 885 945 533
GPS: 42.9760, 25.7472

București - 190 km

Campingul Manastirea Kapinovski este situat intre doua 
monumente istorice și culturale magnifice - mănăstirile 
Kapinovski și Plakovsky. Suntem  la mai puțin de 190 km 
de Bucuresti,  pe o artera de transport principală, oferind 
astfel acces facil la Grecia și Turcia. Capitala medievala a 
Bulgariei - Veliko Târnovo -  și centrul istoric sunt la doar 
20 km distanță de noi.
Zona de camping este înconjurată de cel mai impresio-
nant peisaj, - cascade de apă pitorești, zona de pădure 
liniștită cu mici alei șerpuitoare și cerul plin cu stele -  aici 
vei experimenta placerea totală și aventuri unice de cam-
ping. Zona de camping este retrasă și este o combinație 
de facilități de divertisment și relaxare minunate.
Cu peste 3 ha de teren, oferim o oază de relaxare, unde 
vă puteți bucura de momente de neuitat în umbra pădu-
rii de pini. Complexul nostru oferă parcele largi de iarbă  
care sunt echipate cu toate facilitățile necesare pentru o 
vacanță minunată de camping.
În zona de camping, veți găsi o paletă largă de activități, 
divertisment și oferte culinare. Campingul nostru este un 
colț de rai pentru părinți, copii, aventurieri și iubitorii de 
natură. Suntem foarte pasionați de ceea ce facem si ne 
mândrim cu ospitalitatea noastră și toate serviciile pe 
care le oferim.
Campingul se deschide deschide: 15.04.2017 Campingul 
se închide: 02.10.2017
Camping deschide: 15.04.2017  
Camping închide: 02.10.2017

Smoală camping
Locurile de campare de la Campingul Manastirea Kapi-
novski sunt construite în conformitate cu cele mai înalte 
standarde de campare și cu un accent deosebit pe con-
fortul și caracterul practic necesar oaspeților noștri. Cele 
50 de locuri pentru rulote și rulote mobile sunt răspândi-
te pe zona de iarbă plană, retrasă, în umbra numeroșilor 
pini aromatici. La doar câteva sute de metri distanță veți 

găsi răcoarea râului și cascada, o adevarată atracție na-
turală. Fiecare parcelă are dimensiuni de 6x9m si estet 
echipată cu racorduri pentru apă, electricitate, canali-
zare. Locul este mărginit fie prin zid mic de piatră fie cu 
arbuști ornamentali.
Campingul nostru pune la dispozitia oaspetilor sai doua 
zone, special concepute pentru campare, cu o capacitate 
totală de până la 100 de corturi. Darul natural din zona 
de campare  vă oferă luxul de a alege unde să poziționați 
cortul în funcție de preferințele dumneavoastră. Indife-
rent dacă doriți să fiți aproape de apa curgatoare, sau în 
îmbratisarea umbrei padurii de pini aromati cu atngerea 
delicată a razelor de soare, vă veți bucura de liniște, con-
fort și plăcere.
Accesul gratuit la Wi-Fi este disponibil în întreaga zonă 
de camping. Animalele de companie sunt binevenite, de 
asemenea.
Puteți închiria rulote. De asemenea, Campingul Manas-
tirea Kapinovski  este singurul din Bulgaria, unde puteți 
petrece momente de neuitat într-unul dintre corturile 
noastre suspendate în copac.

Gastronomie
Campingul Mănăstirea Kapinovski oferă o gamă largă de 
opțiuni culinare pentru oaspeții săi, care pot alege din 
gustoasele specialități de tavernă bulgară autentică.De 
asemeni oferă si stilul de vară restaurant BBQ, bar la pis-

cină și rulote cu alimente de sezon care oferă mâncare 
fast-food.
 Restaurantul principal al zonei de camping „Taverna Mo-
rii de apăl” este situat într-un loc foarte special, chiar lân-
gă cascadă. Aici vă veți putea bucura de mesele noastre 
delicioase și de asemenea de susurul râului și al cascadei. 
Taverna reproduce spiritul bulgar autentic.

Activitati
Vă puteți petrece o vacanță activă în campingul nostru 
putând alege din mai multe activități sportive disponibi-
le. De asemenea, zona înconjurătoare oferă o abundență 
mare de activitați. Există teren de fotbal și de volei la dis-
poziție precum și posibilitatea de a închiria biciclete. La 
doar o aruncătură de băț distanță de noi este faimoasa 
cascada Kapinovski, care oferă posibilități nelimitate de 
distracție de vară. La aproximativ 4 km distanță de zona 
de camping este situat foarte atractivul baraj  Yovkovt-
si - popular printre pescari, excursionisti și iubitorii de 
fotografie din cauza terenului său versatil și frumusețea 

magnetică. Sezonul de vară dezvăluie farmecul al nu-
meroaselor trasee de ciclism și mers pe jos, care acoperă 
întreaga zonă și așteaptă să fie descoperite.
 Campingul Mănăstirea Kapinovski oferă oaspeților săi 
două piscine fantastice în aer liber cu apă limpede de 
cristal. Piscina mare, potrivită pentru adulți, vine cu di-
mensiuni semiolimpice, - cu cinci coridoare pentru înot. 
Piscina copiilor are 60 cm adâncime și în centrul său are 
un aspect ciupercă  cu sistem de stropitori  pentru a face 
copii fericiți. Ambele piscine sunt oaze de racoare în 
timpul zilelor toride de vară. Datorită sistemului său de 
încălzire special, temperatura este menținută în perma-
nență optimă.
Oricare ar fi preferința dvs. pentru o vacanță activă sau 
relaxantă,cu sigurantă veti gasi aici si în împrejurimi 
exact ceea ce doriți.

Camping Kapinovski Monastery
„Cel mai bun camping interioare din Bulgaria”, pentru 2016 de Camping.bg

Mai mult decât un camping...
#Freedom #Passion #Share1



www.lagunavillageresort.com
+359 888 600 403

GPS: 43.3062, 28.0523
București - 260 km

Campingul Laguna Village & Resort este situat în Parcul 
Național Natural Golden Sands, exact pe plajă. Este la 
doar 5 minute de mers până la minunata stradă principa-
lă a resortului Golden Sands, plin de atracții, restaurante, 
cazinouri și viața de noapte și la 10 minute de resortul 
Albena și romanticul Balcic. În apropiere este o stație de 
autobuz către capitala litoralului Varna, unde puteți găsi 
o multime de magazine, restaurante și cafenele.
În Laguna Village & Resort vă bucurați de 300 de metrii 
de plajă privata unde vă puteți relaxa cu cockteiluri revi-
gorante de la barurile de pe plajă. În restaurantul nostru 
pescaresc vă puteți bucura de adevărate festinuri pescă-
rești, preparate din pește proaspat de către faimoșii bu-
cătari internaționali Veselin Sharkov și Pavlina Sharkova.
Complexul are 22 de locuri de campare separate pen-
tru rulote și rulote mobile dotate cu electricitate, apă, 
grupuri sanitare, gradină și barbeque. De asemeni două 
bungalouri- complet echipate la doar doi pași de apă.
Avem un shack bar cu 70 de locuri la umbra in apropi-
erea valurilor marii cu o vedere superba asupra marii si 
piscinei.

www.campingvelikotarnovo.com
+359 886 877 244

GPS: 43.067, 25.7536
București - 180 km

Nick și Nicky Kinson vă urează bun venit în minunatul 
lor camping, Veliko Târnovo. Localizat intr-o zonă liniști-
tă între două sate pline de istorie și tradiții.
Piscina dedicată copiilor se află situată într-o grădină 
deasupra campingului. Vederea panoramică deasupra 
peisajului de tară vă va ajuta să vă relaxați în timp ce 
înotați sau stați la soare. 
Grădina restaurant oferă o variată gamă de rețete inter-
naționale și tradiționale la prețuri locale.
Campingul este la 15 minute distanță de impresionanta 
capitală medievală Veliko Târnovo, la est de satul Dra-
ghijevo care este la 1 km sud de șoseaua spre Varna A4-
E772. Locația dispune de facilități sanitare la cele mai 
înalte standarde de curățenie și calitate.
Standardul campingului include servicii de curățătorie, 
bucătărie și băi private.
 Sunt bineveniți oaspeţii cu corturi, rulote, rulote mobile, 
motociclete, drumeți și vehiculele de aventură.
Preţurile încep de la 3,50 € de persoană adultă, 3 € pen-
tru cort și 4 € pentru rulotă. 
Discount pentru perioade lungi de ședere.
Puteți rezerva locuri pentru sezon sau întregul an.
Rulotele moderne se inchiriaza începând cu 17,50 € pe 
noapte.
Puteți închiria cort de lux de la 20 € pe noapte.

Camping Laguna Camping Veliko Târnovo2 3



www.campirakli.com
+359 899 160 918

GPS: 42.7553, 27.8880
Bucuresti - 330 km

www.saintgeorgesea.com
+359 570 880 15

GPS: 43.4069, 28.2495
București - 250 km

Campingul este situat pe una dintre cele mai frumoa-
se și sălbatice plaje de pe litoralul bulgar - Irakli. Acesta 
oferă 9 locuri pentru rulote și rulote mobile și 10 locuri 
pentru corturi. Locurile sunt cu iarbă și au electricitate 
și apă. 
Grupurile sanitare au fost complet renovate în 2016.
Oaspeții beneficiază de toate condițiile, acestea inclu-
zând Wi-Fi, spălătorie, parcare, aparat de cafea și bar-
becue. La mică distanță se află magazine alimentare și 
restaurant.
Locurile pentru rulote costă 11 € pe zi, iar pentru întreg 
sezonul 980 €. Prețul include cazarea pentru 2 adulți și 
2 copii sub 14 ani, electricitate,apă, grup sanitar, baie și 
duș. Locurile pentru corturi costă 2 € pe zi și 2 € pentru 
fiecare persoană pe zi.

“St. George” este un complex cu circuit inchis, cu grădini 
mari și frumoase situate pe o suprafata de 50 000 m2, 
pe plajă, la10 minute de romanticul oras Balcic și palatul 
printesei Maria precum si de impresionantul Cap Kaliakra. 
Complexul oferă cazare în camere tip hotel, apartamen-
te,camping pentru rulote, rulote mobile și corturi. Există 
un restaurant cu terasă cu vedere spre mare amenajată 
modern, bar pe plajă și parcare gratuita cu paza. 
Întregul complex „St. George” este alimentat cu apă ter-
mală caldă și dotată cu acces Wi-Fi gratuit.
Zona de camping este situată pe o suprafață de 25 000 
m2 pe malul mării prevăzută cu acces direct la plaja lun-
ga. Ea are peste 200 de locuri de campare cu aproviziona-
re securizată de energie electrică ș iapă.
Este deschisa pe tot parcusul anului.

Preturi pentru camping:
Rulota mobila sau rulota (include până la 4 persoane): 1 
noapte - €; 15,00 peste 3 zile - 12,50 €; 
Cort & masina (include până la 4 persoane): 1 noapte - 
12,50 €; 
Peste 3 nopti - €10,00; 
Posesorii de motociclete și bicicliști: 5 € per persoană; 
Prețul pentru tot parcursul anului de camping: 1.020 € 
pentru linia din față; 765 € pentru restul. 
Prețul taberei include utilizarea de parcare gratuită, gru-
puri sanitare, curent electric și apa.

Camping St. George4 Camping Irakli5



www.zora-ob.com
+359 556 32 171

GPS: 42.8242, 27.8799
Bucuresti - 320 km

www.hanmadona.com
+359 894 774 746

GPS: 43.5975, 22.7799
Craiova - 150 km

www.campingbatak.com
+359 894 20 99 11

GPS: 41.9586, 24.1548
Kavala, Grecia - 200 km

Eco Camping Batak este unul dintre cele 
mai noi campinguri din Bulgaria. Campin-
gul este situat pe malul pitorescului lac Ba-
tak, în munţii Rodopi care oferă frumoase 
vederi panoramice și oportunităţi pentru 
repaus, turism activ și sport. 
Facilităţi pe care complexul le oferă sunt: 
220V, grătar, cafenea și restaurant, caiace, 
pescuit, biciclete, aerobic, sporturi de apă, 
hidrobiciclete, lecţii de artă, Wi-Fi. 

Dispunem de 7000 de metrii pătrate cu toa-
te facilităţile pentru turiștii ce calatoresc cu 
rulote sau corturi. Oferim oportunităţi pen-
tru practicarea diferitelor sporturi cum ar fi: 
ciclism, alpinism, vanătoare și pescuit, caiac 
și rafting.Puteţi vizita în apropiere stancile 
Belogradchik, fortăreaţă Kale, peșteră Ma-
gura, fortăreaţă Baba Vida (Vidin) precum și 
numeroase mănăstiri situate în nord-vestul 
Bulgariei.

Eco Camping Batak

Camping Han Madona

Camping Zora
Campingul Zora, va ofera locul perfect pen-
tru petrecerea vacantei intr-un loc relaxant 
si linistit 
combinat cu distractie si activitati speciale. 
Complexul beneficiaza de 11 bungalouri, o 
vila cu doua etaje si 8 camere, locuri pentru 
amplasarea corturilor si rulotelor, zona ver-
de, barbeque si bucatarie comuna, parcare 
asigurata, loc de joaca pentru copii si resta-
urant. Locatia se desfasoara pe o suprafata 
de 5000 mp. Sezonul incepe pe data de 
24.05 și se incheie pe data de 15.10

www.iffavorit.com
+359 884 609 372

GPS: 42.2292, 27.7748
București - 360 km

www.iffavorit.com
+359 884 617 496

GPS: 42.2182, 27.7840
București - 365 km

www.iffavorit.com
+359 884 908 417

GPS: 42.1976, 27.8190
București - 370 km

Campingul Kiten in partea de sud a orasului Kiten. Are 
parcare privata, punct medical, loc de joaca pentru co-
pii, magazin alimentar, restaurante diferite si baruri pe 
plaja. Ofera 55 de bungalouri, 3 rulote spre inchiriere, 
210 locuri pentru rulote si corturi fiecare avand apa si 
electricitate. Pentru aceste locuri exista bai private cu 
apa calda si chiuvete. 15 dintre bungalouri sunt situate 
la cativa pasi de plaja acestea sunt cu 3 sau 4 paturi si 
includ frigider, baie si WC privat si veranda. Restul de 40 
de bungalouri dispun de 2 paturi si baie comuna. Ani-
malele de companie sunt bine venite. 

Campingul Oasis este unul dintre cele mai 
frumoase locuri pe plaja Bulgariei. Nisipuri-
le de aur, dunele de nisip, turcoazul marii pe 
care le întâlniti aici  sunt  frumuseţi ce bucu-
ră și încantă sufletul și inima. Relaxare totală 
și o vacanță de neuitat. Dispune de parcare 
privată, magazine alimentare și baruri pe 
plajă. Campingul oferă 6 bungalouri, 64 lo-
curi pentru rulote și corturi cu posibilitate 
de conectare la apă și electricitate.

Acest camping este unul dintre cele mai fru-
moase cu o apă extrem de cristalină. Este un 
camping liniștit ceea ce i-l face pretabil pen-
tru vacanțele petrecute în familie și cu copiii 
precum și persoanelor care preferă relaxarea 
într-un mod liniștit. Oferă parcare, scoală pen-
tru sporturile de apă, teren de tenis, piscină de 
25 metrii, magazin alimentar, restaurant și bar 
pe plajă. Oferă 11 vile, 2 apartamente de lux, 3 
rulote de închiriat și 160 de locuri pentru rulote 
și corturi cu posibilitatea de conectare la apă și 
electricitate. 

Camping Kiten

Camping Oasis

Camping South 
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Camping Verila

www.campinggradina.com
+359 889 049 999

GPS: 42.4200, 27.6456
București - 330 km

www.campingkromidovo.com
+359 8877 69628

GPS: 41.4543, 23.3631
Kavala, Grecia - 130 km

www.camping-verila.com
+359 888 843 759

GPS: 42.2914, 23.2510
București - 440 km

Un mic camping ecologic unde se poate sta 
in gazdă, unde se pot amplasa corturi, rulote 
și rulote mobile, toate putându-se conecta 
la electricitate. Campingul dispune de uni-
tați moderne de duș și bucătărie. De aseme-
nea puteţi închiria camere, apartamente sau 
corturi. 
Kromidovo este un sat liniștit cu magazine, 
baruri și o piscină de 25 metrii cu apă terma-
lă. Aceasta este deschisă din luna iunie pană 
în luna septembrie.

Campingul Verila este situat la poalele mun-
telui Rila și oferă 11 bungalouri cu terasă 
și priveliște spre munte, precum și condiții 
pentru camparea rulotelor, rulotelor mobi-
le, corturilor. Oferă pentru acestea electri-
citate, apă, WC, băi, spălătorie și bucătărie. 
Oferim o suprafața mare de teren cu iarbă, 
teren de volei și minifotbal precum și o gra-
dină restaurant. în vecinătatea campingului 
există complexuri cu apă termală, spa și 
piscine.

Camping Kromidovo

Camping South beach
Campingul South beach este „Preferatul cam-
ping al bulgarilor pe litoralul marii Negre” pen-
tru anul 2015 și 2016. Situat într-un golf cu o 
lungă plajă de nisip, la 5 km nord de vechiul 
Sozopol - astăzi rezervație arhitecturală și is-
torică, cu o mulțime de restaurante si cluburi 
de noapte și de asemeni cu vedere spre insula 
Sf. Ioan. Pe o suprafață de 65.000 m2, zona de 
camping oferă 33 bungalouri și 250 de locuri 
pentru rulote, rulote și corturi, fiecare cu elec-
tricitate și apă. În tabără există restaurante, ma-
gazine, activitati de sport și loc de joacă, pază 
și multe altele.
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