Kemp Michal - ceník
Cena (vč. DPH)

Ubytování v kempu (základní při ubytování na 3 a více nocí)
Dospělý (16+)
Dítě (6 - 15 let)
Dítě (do 6 let)
Stan (bez elektrické přípojky)
Stan (vč. elektrické přípojky)
Osobní auto (délka max 6,0 m, výška max 2,0 m)
Mikrobus, dodávka, os. auto s nákladním přívěsem
Motocykl, čtyřkolka
Skútry do objemu 50 cm3, elektrické skútry
Karavan (přívěs, vč. elektr. přípojky)
Obytné auto (délka max 8 m, vč. elektr. přípojky)
Záloha na čip ke vstupní brance
uzamykatelná skříňka na cennosti - pronájem (den)
- pronájem na 6 a více dní (po dobu pobytu)
- záloha na klíč

120
80
zdarma
100
150
50
80
30
zdarma
150
200
100
10
60
100

Kč/os/den
Kč/os/den
Kč/místo/den
Kč/místo/den
Kč/den
Kč/den
Kč/den
Kč/místo/den
Kč/místo/den
Kč/ks
Kč
Kč
Kč

Ubytování v kempu (krátkodobé při ubytování na 1 - 2 noci)
Dospělý (16+)
Dítě (6 - 15 let)
Dítě (do 6 let)
Stan (bez elektrické přípojky)
Stan (vč. elektrické přípojky)
Osobní auto (délka max 6,0 m, výška max 2,0 m)
Mikrobus, dodávka, os. auto s nákladním přívěsem
Motocykl, čtyřkolka
Skútry do objemu 50 cm3, elektrické skútry
Karavan (přívěs, vč. elektr. přípojky)
Obytné auto (délka max 8 m, vč. elektr. přípojky)
Záloha na čip ke vstupní brance

150
100
zdarma
130
200
50
80
30
zdarma
200
250
100

Kč/os/den
Kč/os/den
Kč/místo/den
Kč/místo/den
Kč/den
Kč/den
Kč/den
Kč/místo/den
Kč/místo/den
Kč/ks

Pozn:
Pro hromadné skupiny (školní třídy, sportovní oddíly, zájmové kroužky apod.) se sjednávají individuální ceny
na bázi smluvních cen, zohledňující délku pobytu a počet ubytovaných osob.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat Provozní řád kempu i Provozní řád koupaliště (k dispozici u personálu).
V ceně kempování je zahrnut vstup do areálu koupaliště Michal.
Parkování osobních vozidel uvnitř areálu není možné, ta musí parkovat na parkovišti.
Bude umožněno vyložení a naložení stanů a zavazadel v areálu kempu.
Parkoviště není hlídané, provozovatel neručí za případné škody na vozidlech či věcí v nich uložených.
Parkování motocyklů bude možné pouze na určeném místě.
Psi (kromě asistenčních) ani jiná zvířata do areálu nesmí.

Noční stání na parkovišti (stellplatz)
Osobní auto (délka max 6,0 m, výška max 2,0 m)
Obytné auto, auto+karavan, mikrobus, dodávka
Vyprázdnění chem. WC v kempu

80
100
50

Pozn:
K dispozici není el. přípojka, pitná voda, chem. WC
Noční stání je povoleno na dobu max. 72 hod.
Parkoviště není hlídané, provozovatel neručí za případné škody na vozidlech či věcí v nich uložených.
V případě příjezdu mimo provozní hodiny kempu si provozovatel kempu vyhrazuje právo na výběr
parkovného zpětně (např. za uplynulou noc).

Ceník je platný od 1. 6. 2020 do odvolání.

Kč/24 hod.
Kč/24 hod.
Kč/úkon

