Informace pro ubytované ve stanu :
CENÍK ZA VLASTNÍ STANY :
✓ stan 200,-Kč/noc + 100,-Kč/osob ( bez rozdílu věku )
✓ v ceně je celodenní koupání od 8,45-20,45 hod.
✓ Stany s předsíňkami,stříškami a jinak upravené se mohou řídit individuálním
ceníkem.
✓ Cena je včetně elektrické přípojky
✓ Neúčtujeme rekreační ani žádný jiný poplatek .
✓ teplá voda ve sprchách není zpoplatněna
✓ wifi free
✓ U stanových míst je check in nejdříve v 9,00 hodin a check out dle domluvy

způsob stravování:

Při nástupu na dovolenou obdržíte stravovací kartu,která nabízí zvýhodněné ceny pro naše
rekreanty. Postupně odčerpáváte z karty finanční částku. PLATÍTE AŽ PŘI VAŠEM ODJEZDU
SKUTEČNĚ ODEBRANOU STRAVU.
snídaně

120,-Kč

obědové meníčko

140,-Kč

minutkové jídlo dle výběru

140,-Kč.

Pro menší děti jsou možné poloviční porce za 50% ceny .

Výběr jídla je podle jídelního lístku. Většina jídel jsou jídla minutková. V případě zájmu rekreantů,
můžeme však také nabídnout "obědové meníčko", které obsahuje : polévku,hlavní jídlo a nápoj.
Vyzvednutím stravovací kartičky šetříte na každém minutkovém jídle 20,-Kč o proti běžným
návštěvníkům. Všechna jídla jsou na 150g , přílohy jsou na 200g.
Čas oběda a večeře si určujete sami.
Výjimku tvoří snídaně, které je nutné večer objednat. Rovněž není závazné, abyste jídlo u nás
čerpali každodenně. Obdržíte při nástupu stravovací kartičku ze které odčerpáváte peníze. Stravu
hradíte až po ukončení pobytu na základě skutečně odebraných jídel. Obsluha vám „procvakává“
jednotlivé body na kartě. Máte tak stálý přehled o tom, kolik jste za stravu utratili. Vycházíme vstříc
individuálním požadavkům : bezlepková dieta, bezmasé jídlo, dětské jídlo apod..... Stačí se předem
domluvit s vedoucí stravování, která je stále přítomna a osobně stravu připravuje.
Vlastní stravu můžete připravovat na vlastních nebo našich spotřebičích. K umývání nádobí a
ohřevu jídla ( mikrovlnka,nádobí,konvice ) slouží malá kuchyňka s ledničkou a mražákem.
Dva venkovní grily a ohniště umožňují přípravu pokrmů především ve večerních hodinách .
Obchody jsou od autocampu vzdálené cca 10 minut pěšky, centrum města 15 minut pěšky. Nákupní
centrum otevřeno Po-Ne od 7,00-20,00 hod. Zakoupení pečiva v autocampu je možné na základě
večerní objednávky. ( rohlíky,koblihy,koláčky,chléb,bagety apod. )
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