GOSTIŠČE PRI PLANINSKEM ORLU
Stahovica 20, 1242 Stahovica
www.priorlu.si
tel: 01 832 54 10
mail: info@priorlu.si

KAMP ALPE

Kamniška Bistrica 2, 1242 Stahovica
www.kamp-alpe.com
tel: 031 226 763
mail: matjaz@kamp-alpe.com

Družinska gostilna stoji ob cesti proti dolini Kamniške
Bistrice. Znani smo po divjačinskih in domačih
slovenskih specialitetah. Naša restavracija je pravi
kraj za vašo zabavo. Prav tako lahko pri nas preživite
noč v nadstandardnih sobah in se razvajate v ﬁnski
savni ali masažni kadi.

Na spodnji postaji nihalke na Veliko planino se nahaja
Kamp Alpe. Kamp ima 25 urejenih parcel za
kampiranje, pet parkirišč za avtodomove in tri alpske
hiške. Recepcija se nahaja v Baru pri žičnici, kjer je
prva slovenska žganjeteka in prodajalnica spominkov.
V sklopu kampa je tudi 7.5 m visoka plezalna stena.

GOSTIŠČE KRALJEV HRIB

DOM V KAMNIŠKI BISTRICI

www.kraljevhrib-sp.si
tel: 041 672 919, 041 816 477
mail: Info@kraljevhrib-sp.si

Kamniška Bistrica 9, 1242 Stahovica
www.pd-ljmatica.si
Tel: 01 832 55 44
mail: kambistrica@siol.net

LPN KOZOROG KAMNIK

Pot na Poljane 1,1240 Kamnik
www.zgs.gov.si
tel: 01 839 72 80 fax: 01 839 72 79
E-mail: kozorog.kamnik@zgs.gov.si

Lovišče s posebnim namenom Kozorog Kamnik ima 13
revirjev, v katerih je mogoče loviti gamsa, srnjad, jelenjad,
muﬂona, divjega prašiča. Značilnost je populacija alpskega
kozoroga z zrelimi in trofejno močnimi osebki. Če bi torej radi
doživeli nepozaben lov potem nas obiščite v vseh letnih časih.

RIBIŠKA DRUŽINA »BISTRICA« DOMŽALE
Krakovska 18a, 1230 Domžale
www.rd-bistrica-domzale.si

Sprostitev v prelepi in neokrnjeni naravi ob kristalno čisti vodi
kar vabi ribiče, da namočijo svoje trnke v salmonidnih revirjih
Kamniške Bistrice, ki je bogata s potočnimi postrvmi in lipani.
Ribolovne dovolilnice so vam vedno na voljo v bližnjih gostiščih
Pri planinskem orlu in Pri gamsu.

ČEBELARSTVO STAROVASNIK
Gora 22/a, 1218 Komenda
www.domacimed.si
tel: 041 685 576, 01 83 42 082
info@domacimed.si

V osrčju Kamniških alp se nahaja gostišče “Kraljev
hrib”. Obiskovalci nas radi obiščejo zaradi prekrasne
lege, kot tudi zaradi raznovrstnih jedi in pijač.
Ponujamo vam tudi ﬁnsko savno v hišici s pogledom
na Kamniške alpe. Prav tako se lahko se preizkusite
v paintballu, namiznem tenisu, odbojki, košarki,
ruskem kegljišču itd.. Nudimo Vam organizacijo zabav
za zaključene družbe in najem piknik prostora.

Dom stoji v zgornjem koncu alpske doline Kamniška
Bistrica tik nad jezercem. V dveh gostinskih prostorih
je 100 sedežev, točilni pult; na pokriti terasi in pri mizah
ob domu je 206 sedežev; v 11 sobah je 36 postelj; WC,
umivalnice in kopalnica s toplo in mrzlo vodo; centralno
ogrevanje, tekoča voda, elektrika, telefon.

Smo družinsko čebelarstvo, ki se ukvarja z vzrejo čebeljih matic
na plemenilni postaji v Kamniški Bistrici in s pridelavo čebeljih
pridelkov, kot so: med, cvetni prah, propolis ... Nudimo vam
vrhunski med nabran na območju neokrnjene narave, na
pobočjih Velike planine in Črnivca in vse ostale čebelje pridelke.
Možen je ogled plemenilne postaje in pokušina naših pridelkov.

