
~ CENÍK ~ Platný od 1. ledna 2017

**** Camping & Restaurant  BEZDREV ****
373 41 Hluboká nad Vltavou

Tel.: +420 775 113 032, +420 775 113 036

web: www.h-r.cz e-mail: campingbezdrev@h-r.cz

     **** RODINNÉ STANY ****
Pro rodiny s 2 až 3 dětmi

* KOMPLETNĚ VYBAVENÉ RODINNÉ STANY S POHODLÍM 21.STOLETÍ *

Velký stan – pro 5 osob: 5.900 Kč/ týden
(červenec, srpen – turnusy SO-SO, první turnus od 1. 7. 2017)

Při neobsazení turnusu: 900 Kč/noc (min. 3 noci)

Ø Cena ZAHRNUJE:

· spotřebu elektrické energie

· pronájem stanu včetně kompletního vybavení

· lůžkoviny - polštář s dekou (povlečení za poplatek)

· zapůjčení lodičky na 1 hodinu denně ZDARMA (poukaz nutno objednat na hlavní recepci)

Ø Cena NEZAHRNUJE:

· parkovné u stanu – 60 Kč/noc

· rekreační poplatek  - 10 Kč/noc (nad 18let)

· povlečení – jednorázový poplatek 50Kč/os/set (k zapůjčení na hlavní recepci)

· úklid stanu – v případě neuklizení stanu účtujeme příplatek 500 Kč

· vratnou  kauci  –  1.500  Kč (vratná  při  ukončení  pobytu  a  bezproblémovém  předání  stanu  a  jeho
vybavení, příp. zapůjčeného povlečení)

„WATTERPARK“ - vodní nafukovací atrakce v areálu kempu pro naše hosty ZDARMA

VYUŽIJTE SLEVY: ● sleva 10% při objednání pobytu na 14 nocí

● sleva 10% pro hosty, kteří předloží účtenku z loňské sezóny (na 7 nocí)

    - při ubytování na 7 nebo 14 nocí
   Na ubytování lze uplatnit pouze jedno cenové zvýhodnění)

http://www.h-r.cz/
mailto:campingbezdrev@h-r.cz


          Ilustrativní foto

VYBAVENÍ STANU
Stany obsahují následující výbavu:

· veškerý potřebný nábytek – jídelní stůl, židle a samozřejmě dostatek úložných prostor na šaty
a osobní věci

· jídlo si připravíte na kuchyňském stole, nadchne vás výbava spotřebiči – váš stan bude mít dvouplotýnkový
vařič, rychlovarnou konvici, lednici a kompletní sadu nádobí (talíře, misky, hrnky, sklenice, příbory, prkýnko,
vařečka, sada krájecích nožů, hrnec, velká a malá pánev)

· pokud si budete chtít ugrilovat plátek masa či špekáčky, určitě využijete venkovní gril
· už žádná baterka nebo čelovka, váš stan má samozřejmě také závěsnou lampu
· komfort pro hosty zajišťuje koberec na podlaze stanu
· pohodlný spánek garantují vysoké nafukovacím matrace z  příjemného  materiálu,  součástí  jsou  také
lůžkoviny, jen povlečení si můžete přivézt vlastní nebo za poplatek zapůjčit na recepci

· k dispozici je elektrická zásuvka, abyste si mohli nabít svůj mobil nebo digitální fotoaparát
· pořádek vám pomůže udržet odpadkový koš nebo čistící rohože před stanem
· již součástí standardního vybavení stanu je moskytiéra
· stan se dá zamykat, na hlavním vchodu jsou 2 zámečky (na každé straně jeden), na bočním vchodu 1 zámek.

Samozřejmě je to pořád stan, proto doporučujeme si cenné věci, v případě opuštění stanu, uschovat na
jedné z recepcí.

POPIS STANU
· Hostům jsou k dispozici tři místnosti, dvě ložnice poskytují  komfort  na  spaní  pro  až  5  osob.

V obsazení  5 lidmi je zřejmé, že rodiče budou spát v „menší“  ložnici.  Nicméně i  v  té si  nejde stěžovat na
nedostatek prostoru. Ve 4 osobách si rodiče pro sebe mohou zabrat širší ložnici, kde mohou ležet třeba i s
rozpaženými pažemi. Ložnice doplňuje třetí obývací místnost.

· Prostornost stanu je podtržena velkými okny, bočními dveřmi a přední stěnou, která může být otevřená,
polootevřená nebo uzavřená.

· Obrovskou průhlednou plochu, je však možno snadno a úplně zaclonit tmavými integrovanými clonami.
· Stan má vnitřní výšku 205, resp. 210 cm, která umožňuje vzpřímený pohyb v celém prostoru stanu, hlavu

není třeba sklonit ani při vstupu.
· Proti  hmyzu,  větru,  nepořádku  a  vodě je  vybaven  velmi  odolnou  podlážkou  tvaru  „vany“,  která  je

po celém obvodu připevněna ke stanu zipem, tím hermeticky uzavře stan. Nesmí chybět uzavíratelné vchody
moskytiérou.

· Nejatraktivnější na tomto stanu je velký kšilt, zastřešující celé čelo stanu. Ten umožňuje konstruovat vstup
a  zipy  tak,  že  je  možné  kompletní  čelní  stranu  rozepnout  a  získat  tak  3,5  metru  široký  vchod.
To je příjemné nejen za parných dní kvůli  ventilaci,  ale také to umožňuje snadno spojit obývací  předsíň s
venkovním posezením. Navíc malé děti mají „volnou cestu“ k pohybu a rozletu. Díky překlenuté střeše je také
možné větrat a vstupovat do stanu i za deště, aniž by dovnitř napršelo.

· Speciální materiál pláště stanu zvyšuje komfort pro uživatele zvláště v teplém počasí.
· Tento stan má garantovanou odolnost až do větru síly 9. stupně Baufortovy škály (75-88 km/h).
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