Koupaliště-autocamp- Příbor
Nábřeží 897 PŘÍBOR 742 58
Česká republika
Dobrý den,
zasíláme Vám informace k vašemu pobytu v letním areálu Příbor na severovýchodě Moravy. Prosíme
o vyplnění přihlášky a ZASLÁNÍ EMAILEM nejpozději do 3 dnů od obdržení těchto informací. Pokud
nebude přihláška doručena na náš email nabídneme pobyt dalšímu zájemci. Předběžně máte již
místo rezervováno. Vaši rezervaci provedeme na základě vyplněné přihlášky.
O cenách se můžete informovat na www stránkách a jsou také součástí propagačních materiálů.
Přesto nabízíme doplňující informace:

•
•
•
•
•

chatky (červenec,srpen )
chatka ( červen,září )
stan
karavany
penzion

800,-Kč/chatka/noc
600,-Kč/chatka/noc
100,-Kč/noc + 100,-Kč/osoba/noc
100,-Kč/noc + 100,-Kč/osoba/noc
600,-Kč/osoba/noc

Sleva na dítě se neposkytuje. Platí ve všech typech ubytování stejnou částku jako dospělá osoba.
Nástup do chatičky od 12,00 hod. Uvolnění chatičky při odjezdu v 10,00 hod.
Lůžkoviny ani žádné jiné deky,peřiny apod. není potřeba vozit. Kuchyňka je vybavená pro běžné
vaření a ohřev jídla.
SNÍDANĚ
MENÍČKA
MINUTKOVÁ JÍDLA

100,- Kč
120,- Kč
140,- Kč

Snídaně jsou jednotné pro všechny rekreanty, každý den jsou prostřídávány - masitá, sladká,
zeleninová, včetně pečiva a nápoje dle výběru -káva, čaj, čokoláda nebo džus.
Obědy nebo večeře si vybíráte podle jídelních lístků. Jde o jídla zeleninová, bezmasá, masitá. Hotová
jídla připravujeme pouze v omezeném sortimentu a v případě většího zájmu rekreantů (jídelní lístek
bude zveřejněn na www.koupaliste.cz /ubytování v chatkách/stravování od 25.5.2021)
Jídla je možné si vybírat v různých cenových relacích. Až při odjezdu hradíte skutečně vybranou
stravu. Můžete tak denně na osobu „projíst“ 170,-Kč nebo také 400,-Kč ☺
ZPŮSOB stravování v letním areálu:
Při příjezdu dostáváte kartičku, ze které se Vám odčerpává finanční limit. Máte neustálý přehled o
množství odebraného jídla a tedy i odčerpané finanční částce. Není nutné dodržovat obvyklý čas
oběda ani večeře. Občerstvovací služby jsou otevřené od 8.00 do 21.00 hod. Po tuto dobu se můžete
stravovat.
Stravu hradíte až po ukončení pobytu. Ubytování hradíte při příjezdu.
Platba dovolené fakturou - nutno uhradit nejméně 14 dnů před nástupem na dovolenou.
Stravování probíhá pod krytými přístřešky. V případě chladných večerů je možné se stravovat ve vnitřní
restauraci. K dispozici je zde televize s příjmem různých programů. Večer Vám může zpestřit letní kino
nebo promítání sportovních přenosů na velké plátno. Velice oblíbené jsou noční prohlídky města
s průvodcem. Prohlídka starého hřbitova za svitu loučí pro větší děti a dospělé. Letos máte možnost
grilování pod krytými přístřešky, k posezení zvou 2 ohniště. Nářadí a náčiní pro grilování zapůjčíme.
Grilování na vlastních malých grilech je před chatičkou dovoleno. Po 21.00 h lze zakoupit horký nápoj
prostřednictvím prodejních automatů. Kuchyňka pro přípravu a ohřev jídel je k dispozici nonstop.

Kuchyňka je vybavena lednicí, mikrovlnnou troubou, plotýnkovými vařiči, varnou konvicí, kuchyňskou
linkou s talíři, příbory, skleničkami, hrníčky, apod. Volně dostupná je i automatická pračka za poplatek.

Cena za ubytování dále obsahuje : (tedy již nedoplácíte)

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

parkování vozidla, motorky uvnitř areálu koupaliště
používání obou bazénů ( 8,45-20,45 červen,červenec ) ( 8,45-19,45 srpen )
služby informačního centra
malé zvířátko v košíku – bezplatně ( nutno konzultovat )
rekreační poplatek se neúčtuje
uschování kola-uzamčení
WIFI po celém areálu zdarma

Ostatní kombinace služeb jsou po domluvě možné, maximálně vycházíme vstříc našim rekreantům.
Posíláme Vám rovněž reklamní materiály z okolních zajímavých míst. Vzhledem k tomu, že máme
přímo v areálu své soukromé informační centrum, vytváříme Vám výlety dle Vašich požadavků přímo
na místě a na míru. Jednak podle počasí a podle dostupnosti. Zvolíte si buď své vlastní vozidlo nebo
budete využívat vlak či autobus. Na všechny výlety můžeme zajistit osobního průvodce.
Služby za příplatek :
➢ příprava ohně + dřevo, včetně zapůjčení jehel na opékání
➢ praní prádla - dle množství (většinou paušál)
➢ zapůjčení žehličky na prádlo
➢ topení v chatce (21.00-7.00 hod)
➢ topení v chatce celý den (24 hodin)
➢ Váš průvodce po městě + prohlídka s výkladem
➢ Noční prohlídka starého hřbitova s loučemi a historkami
➢ Půjčovna segway,velkých koloběžek,kolo,

100,-Kč
100,-Kč
50,-Kč
60,-Kč
120,-Kč
100,-Kč/1 h.
70,-Kč/1,5 h
cena dle domluvy

Důležitá informace :
--------------------------Doporučíme Vám návštěvy zajímavých míst v těsné blízkosti města včetně tipů na výlety (různá
náročnost). Nově potom adrenalinové sporty, suchozemské a vodní atrakce,segway,koloběžky, jezdicí
zvířátka,bumperball,aquazorbing,vodní kostka apod.. Zajistíme Vám program i v případě
"zamračeného počasí". Návštěvy chovné stanice dravců a plazů, Domu přírody s vodními hracími
prvky a chráněnými zvířátky. Doporučíme nejlepší pozice u mošnovského letiště pro sledování příletu a
odletu letadel. Možnost večerního letního kina, noční prohlídky města za svitu loučí s průvodcem.
Návštěva kloboučnického muzea v Novém Jičíně s možností výroby vlastního kloboučku.
Ostravská muzea s návštěvou vysokých pecí, uhelných dolů a unikátních expozic: Svět techniky, Svět
civilizace, Svět přírody, Svět vědy a objevů…

Jak se k nám dostanete ve směru od Praha-Brno-Olomouc
VÝJEZD Z DÁLNICE PRAHA-OSTRAVA EXIT 311 !! Směr Český Těšín, Frýdek Místek, Nový Jičín.
Tento úsek je od 1.1.2021 úsekem dálničním a je nutné mít uhrazený poplatek.
10 km za Novým Jičínem si budete „hlídat“ první odbočku ve směru PŘÍBOR-Frenštát/Rad. !! Odbočíte
vpravo do mírného kopce a na kruhovém objezdu druhý výjezd vpravo. Pojedete 700m směrem dolů
z mírného kopce a na první velké křižovatce doprava ( mezi školy ). Pojedete 500m mírně z kopce
kolem letadla a potom přes železniční přejezd - hned za ním doleva přes most. Za mostem doprava .
Tam je již příjezd do autocampu podrobně značen. Budete od nás cca 2 minuty !
Loc: 49°38'13.514"N, 18°9'5.401"E
RICCO-Korčák Rudolf
vedoucí letního areálu
www.koupaliste.cz
www.aquazorbing.cz

datum 11.1.2021 Příbor

