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Reka Kolpa je v zadnjem letu – ne po svoji 
krivdi – postala zloglasna zaradi obmejne 
žice, ki jo je odrezala od belokranjskega 
zaledja. A zaradi tega si nikakor ne gre kvari-

ti poletnega veselja, ki ga ponuja najtoplejša slovenska 
reka. Kopališča, čeprav so nekatera zdaj neatraktivno 
ograjena, še vedno bolj ali manj nemoteno obratuje-
jo, tudi številni kampi, ki so zrasli ob reki, pa ostajajo 
odprti in gostoljubni, kot so bili doslej. Delno sredo-
zemsko podnebje, ki se prebija od Jadranskega morja 
proti notranjosti, pričara ob bregovih Kolpe pravcato 
obmorsko ozračje. Bela krajina s svojimi številnimi 
zanimivostmi pa odpira široko paleto možnosti za 
športne užitke, spoznavanje naravnih čudes in preiz-
kušanje kulinaričnih dobrot.

Glamping v Primostku
Priljubljeni kamp Primostek v bližini Metlike od letos 
blesti v popolnoma novi podobi, ki sicer ne vklju-
čuje več klasičnih ljubiteljev kampiranja s šotori, 
ampak je namenjena bolj petičnim rečnim avan-
turistom. Od pomladi namreč tam stojijo zanimive 
rjavkaste hiške Big Berry, ki sredi naravnega okolja 
in le nekaj metrov od prijetne rečne struge ponujajo 
nenavadno veliko počitniškega udobja. Namenjene 
za do šest oseb z vrhunsko opremljeno kopalnico 
in kuhinjo, udobnimi posteljami, klimatsko napra-
vo in masažno kadjo na terasi skrivajo prav vse, kar 
si izletnik lahko poželi. V ceno najema sta namreč 
všteta tudi košarica zajtrka, ki vsebuje dobrote sko-
raj izključno lokalnih proizvajalcev, ter en obrok na 
dan v eni od treh priznanih restavracij v bližini.

Za dobro počutje v kampu skrbi mlada mednaro-
dna ekipa prostovoljcev, ki tako rekoč vsak dan orga-
nizirajo različne dejavnosti, kot so vožnje s kanuji, 
obiski belokranjskih vinarjev in peka na skupnem 
žaru. V kampu so na voljo tudi kolesa in kanuji ter 
igrišče za odbojko na mivki, za poležavanje v senci 
krošenj pa udobni ležalniki, prijetni baldahini in 
celo gugalnice, ki vas bodo hitro zazibale v popol-
danski počitek.

Pristen stik z naravo
Za tiste, ki si želijo večje odmaknjenosti od civilizacije 
in pristen stik z naravo, je priporočljiva nastanitev v 
kakšnem izmed kampov od Primostka po reki navzgor. 
Sosednji Podzemelj je sicer po tem, ko je Primostek 
privzel bolj ekskluzivno vlogo in zaprl nekdaj odprto 
parkirišče, postal priljubljena postojanka domačih 
kopalcev iz Metlike in bližnjega Novega mesta, zara-
di česar je tam velikokrat gneča. A prostora je na lepo 
urejenem kopališču ponavadi še vedno dovolj, resta-
vracija pa ima pestro ponudbo hrane tik ob reki, tudi 
okusne kolpske postrvi.

Kanjon Kolpe
Nekoliko manj udobja in sončnih površin, a več zani-
mivosti in znamenitosti ponujata kampa Jankovič – 
Stari pod in Žaga. Prvi je umeščen na odlično lokacijo, 
na začetek Krajinskega parka Kolpa in kanjona reke, 
izklesanega med visokimi skalami ter polnega zanimi-
ve flore in favne. Prav pri kampu se začenja potka, ki 
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 π Privoščite si lahko 
tudi spust s kajaki, 
kanuji in rafti po Kolpi.
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ob Kolpi vodi v kanjon, a za kolesarjenje žal ni preveč 
priporočljiva, saj ni najbolje urejena. V kampu se je 
z lastniki mogoče dogovoriti, da se pridružite kateri 
od rafting ekspedicij skozi kanjon, lahko pa tudi sami 
najamete kanu in se spustite po, razen ob dežju, nene-
varni reki. Kamp prav tako ponuja mini glamping 
hišice, odbojko na mivki in odlično naravno kopališče 
tako za otroško čofotanje in brezskrbno namakanje 
kot tudi za plavanje.

S kolesom se je vsekakor priporočljivo odpraviti v 
sosednje kraje. V Adlešičih si lahko ogledate izdelavo 
belokranjskih pisank in vezenin, nato nad kanjonom 
Kolpe odkolesarite proti Žuničem, kjer vas bo priča-
kal Šokčev dvor, skopate pa se lahko tik ob mejnem 
prehodu in povrhu odkrijete še skrit zapuščen mlin – 
enega od številnih ob reki. Vzponu proti Preloki sledi 
spust v dolino Kolpe, kjer si na Vinici lahko ogledate 
spominsko sobo pisatelja Otona Župančiča.

Pod veličastnim gradom
Kamp Žaga, ki leži ob severnem toku Kolpe kakšnih 
40 kilometrov po reki navzgor od Vinice, je le kilo-
meter od veličastnega gradu Kostel, ki kot vklesan v 
skalo počiva na pečini 200 metrov nad reko. Gre za 
drugi največji grajski kompleks v Sloveniji, ki ga je 
Turkom uspelo le enkrat osvojiti, utrdba pa izhaja iz 
13. stoletja. Po gradu vas bo ob vnaprejšnjem dogo-
voru s Turistično-športnim društvom Kostel popeljal 
vodnik, ki vam lahko razkaže tudi druge znamenito-
sti kraja: slap Nežico, gozdni rezervat Krajc – Bukovje, 
podzemne jame in kovačijo. Kolpa je tudi tukaj pri-
merna za plavanje in ribolov, pa tudi za spust po reki 
s kajaki, kanuji in rafti, ki sicer pričarajo največjo 
pustolovščino spomladi, ko je voda visoka.

Kras, ki ni na Krasu
Tako kot obmorsko podnebje do Bele krajine sežejo 
tudi kraški pojavi. Le nekaj deset kilometrov v notra-
njost od naštetih lokacij se razteza Krajinski park 
Lahinja, ki je zaščiten kot območje Natura 2000. Za 
začetek lahko obiščete kraško kotanjo ob kraški jami 
Zjot s podzemnim jezerom in zasigano dvorano, 
zahodno se sredi njiv odpira udorna vrtača Glusenka, 
posebnost parka pa sta naravna rezervata Nerajski in 
Lahinjski lugi. Park se ponaša z zanimivim rastlinjem 
številnih ogroženih vrst, v Lahinji pa lahko ugledate 
celo vidro. Njegova posebnost so trije skrivnostni geo-
termalni izviri v okolici vasi Šipek in Mali Nerajec.

Belokranjska pogača in metliška črnina
Tudi za okrepčilo po številnih napornih aktivnostih 
bodo Belokranjci rade volje poskrbeli. Kakopak naj-
prej z zaščiteno belokranjsko pogačo, ki se pojavlja 
tudi v številnih nezaščitenih različicah, odvisno, kaj 
nanjo položi gospodinja ali kuhar: slanino, kumino, 
mak … Ob njej lahko brezskrbno zvrnete še kak kozar-
ček okusnih lokalnih vin, zlasti metliške črnine in belo-
kranjskega belega, pa tudi za razbijanje prostih radika-
lov zelo koristne modre frankinje ali za vinski posladek 
katerega od predikatnih vin, ki svojo sladkobo dobijo 
od pozne, ponekod celo januarske trgatve in žlahtne 
plesni. Med najbolj uspešnimi in največkrat nagrajeni-
mi vinarji sta na primer Pečarič iz Čuril pri Metliki in 
Prus iz Krmačine.
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1 Delno sredozemsko podnebje, 
ki se prebija od Jadranskega 
morja proti notranjosti, pričara 
ob bregovih Kolpe pravcato 
obmorsko ozračje.

4 Bela krajina je znana po žlah-
tni kapljici, med najuspešnej-
šimi in največkrat nagrajenimi 
vinarji sta martin Pečarič iz 
Čuril pri metliki (na sliki) in Prus 
iz Krmačine.

3 Skriti mlin v Žuničih, eden od 
številnih ob Kolpi

2 Priljubljeni kamp Primostek 
v bližini metlike od letos blesti 
v popolnoma novi podobi, od 
pomladi namreč tam stojijo 
rjavkaste hiške Big Berry.
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slovenski reki
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