V autokempu vám nabízíme:
-

ubytování ve čtyřlůžkových chatkách (lednička, el. zásuvka, povlečení, skříň, stůl, židle)
společné sociální zařízení s teplou vodou po celý den v ceně ubytování
restauraci s letní terasou
minigolf pro skupinu 1x za pobyt ZDARMA
Wi-fi připojení ZDARMA
školám je k dispozici vytápěná společenská místnost pro výuku či zábavu (kapacita cca. 30 osob).
nově možnost zapůjčení disků na discgolfové hřiště ZDARMA (vratná záloha na disky)

ZDARMA užívání hřiště s umělým povrchem na volejbal a nohejbal, půjčování sportovního náčiní
(volejbal, fotbal, stolní tenis, ruské kuželky, badminton).
Vratná kauce na zapůjčení sportovního náčiní na celou dobu pobytu 500 Kč.

Ceny ubytování:

na 1 noc
na 2 noci a více

(děti, studenti i dozor)

180 Kč/noc
150 Kč/noc

Poplatek z přechodného ubytování městskému úřadu: 4 Kč/noc za osobu
Na pobyty se vybírá záloha 50% z ceny. Zálohu je nutno zaplatit nejpozději 14 dnů před nástupem na pobyt.
Nástup do chatek po 11 hod. a odchod z chatek do 9.30 hod. Batohy možno uschovat na recepci.

Při příjezdu je nutné předložit seznam žáků (jméno, bydliště, datum narození).

Ceny stravování:

(min. 10 osob)

SNÍDANĚ : 60 Kč

OBĚD : 95 Kč

VEČEŘE : 75 Kč

(formou švédského stolu)

Dle domluvy možnost přípravy svačin a balíčků. V ceně stravy jsou zahrnuty i nápoje.

Exkurze:
-

návštěva městského Muzea břidlice - vstupné - děti 20 Kč, pedagogický doprovod ZDARMA

-

Další kulturní dění v SVČ Budišov n. B. Na tel. číslech: 556 305 334, 773 346 805

-

břidlicová stezka - přírodní expozice - mapku naučné břidlicové stezky najdete na www.budisov.eu v
kapitole turistika

-

projekt Krajina břidlice, více informací na www.krajinabridlice.cz

-

naučná stezka Dědictví břidlice:
www.vitkov.info/turistika/naucne-stezky/ns-dedictvi-bridlice/

-

prohlídka hydrometeorologické stanice na Červené hoře s odborným výkladem –
délka trasy tam i zpět je 15 km, objednávky na tel. 556 305 510
Vlakové nádraží je vzdáleno 2 km a autobusová zastávka 1km.

Kontakt:
Marie Schrammová
AUTOKEMP
Nábřeží 688
747 87 Budišov nad Budišovkou

Telefon: 736 767 588
E-mail: autokemp@budišov.cz

www.autokemp.budisov.cz

Bližší informace o Budišově n. B. a okolí najdete na www.budisov.eu.

