AUTOCAMP
ceník ubytování:
chatky

1000,-Kč/chatka/noc

stan

200,-Kč/noc + 100,-Kč/osoba/noc

karavany

200,-Kč/noc + 100,-Kč/osoba/noc

penzion

800,-Kč/osoba/noc

V ceně ubytování je bezplatné využití bazénů,parkoviště,služby
IC, internet. Spotřeba elektrické energie (mimo vytápění chatek)
a nezpoplatněná teplá voda. Rezervaci termínu doporučujeme od
měsíce ledna.
Ohniště, gril,venkovní krby, v případě nepříznivého počasí kryté
přístřešky. Vnitřní restaurace a venkovní zahrádky nabízejí stravování
po celý den formou polopenze, plné penze, nebo dle vlastního
výběru podle jídelního lístku. Pro ubytované rekreanty je k dispozici
vybavená malá kuchyňka. Kotlíkové guláše pod kaštany obvykle v
neděli, komentované prohlídky města Příbora s průvodcem, sportovní
zábavné programy pro děti i dospělé,spousta atrakcí přímo na
bazéně. K dispozici minigolf, stoly na stolní tenis. Pro děti mini zoo se
zvířátky. Ve večerních hodinách v případě zájmu letní kino. Místa pro
5x karavan, nebo obytné přívěsy s elektrickou přípojkou 100,-Kč/ den.
Ubytování ve stanech mají elektrickou přípojku bez poplatku.

ŠKOLY
Ubytování nabízíme ve čtyřlůžkových chatkách i ve vlastních stanech.
Zábavné sportovní programy, noční prohlídky města s průvodcem,letní
kino,večerní grilování, koupání v krásném bazénu až do 20:45 hodin.
Cenu za školní výlet si vytvoříte sami dle vybraných služeb.
Nově nabízíme návštěvu muzea Centrum tradičních technologií s ukázkou
prací a odborným výkladem. Město Kopřivnice vás přivítá v nově
otevřeném Muzeu Tatra. Všechny vámi požadované aktivity doporučujeme
uvést v přihlášce , abychom mohli provést rezervaci vstupenek a průvodců.
Nejmenší počet žáků pro realizaci školního
výletu je 20. Samotnou rezervaci termínů
doporučujeme již od měsíce ledna 2022.

cenová kalkulace 1/žák:
nocleh v chatičce

250,-

snídaně

80,-

oběd

120,-

večeře

120,-

táborák včetně uzenin

60,-

prohlídka piaristických zahrad s výkladem

50,-

muzeum Centrum tradičních technologií

50,-

zábavná vodní show

100,-

minigolfový turnaj včetně cen

100,-

noční prohlídka starého hřbitova

100,-

večerní letní kino s občerstvením

100,-

vyjížďky na segway s instruktorem (20 minut )

100,-

výstup na kostelní věž
nové Muzeum TATRA Kopřivnice

50,90,ceny za vstupy do muzeí se mohou změnit

NÍ
KempOVÁ
ořád …
zážitky na p

Dovolená pod stanem, v chatičce či karavanu je pro vás i pro vaše děti
nezapomenutelným zážitkem. Koupání, turistika, poznávání historických
památek, místní gastronomie a osobní přístup je zárukou příjemně prožité dovolené. Kemp je koncipován
jako klidný, zaměřen na rodiny
s dětmi a sportovní klientelu.
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Město Příbor se rozkládá na mírně zvlněném terénu na obou březích řeky
Lubiny. Jedná se o jedno z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Je
lemováno působivou scenérií předhůří Beskyd s vyhlídkou na nedalekou
štramberskou Trúbu, malebné Hukvaldy a staroslavný Radhošť. Město Příbor
je historickým městem roku 2015. Toto prestižní ocenění získalo město Příbor
za svou systematickou péči o kulturní památky a za život v nich pulsující
od Ministerstva kultury ČR. Město
Příbor je naším rodným městem
– známe všechna jeho zákoutí,
příběhy a tajuplná místa. Budeme
vám dobrými průvodci.

Cyklotrasy v našem městě a blízkém okolí jsou nenáročné
a můžete poznávat jak podhůří Beskyd, tak meandry kolem
řeky Odry, ale můžete také zavítat až do ostravské ZOO
nebo do příhraničních městeček v Polsku nebo Slovensku.
Skvělá dostupnost z našeho autokempu do všech světových stran.
Osobně máme všechny cyklotrasy vyzkoušené a doporučíme vám ty
nejlepší. Kola můžeme uschovat přímo v budově na koupališti.

Kontakty:

Leoše Janáčka 923, 742 58 Příbor
49.6371747N, 18.1522117E
 tel.: 777 100 007
 email: info@koupaliste.cz
 www.koupaliste.cz
 www.facebook.com /koupalistericco

