Informace k víkendovému pobytu Milovice okres Jičín 2.6. až 4.6.2017
Ubytování :
K dispozici jsou třílůžkové chatky (2 postele z toho jedna patrová) s přistýlkou (rozkládací
křeslo).
Ve všech chatkách je možnost jednoduchého vaření a úschovy potravin (jednoplotýnkový
el. vařič, rychlovarná konvice a mini chladnička). Chatky jsou bez nádobí !!
V chatkách je možné přitopení el. zářiči.
Lůžkoviny za poplatek nebo vlastní.
Ubytování ve vlastním zařízení (stan, karavan) možné.
Kemp má společné sociální zařízení (WC a sprchy) a samostatné hygienické zařízení pro
vozíčkáře. Parkování je možné přímo u chatek, karavanů či stanů.
Ceník ubytování:
165 Kč obsazené lůžko / noc
Přistýlka 80 Kč / noc
Elektrické přitopení v chatce 80 Kč/den
Sada povlečení 50 Kč souprava/ není podmínkou může být vlastní
Žeton do sprchy 20 Kč / 3 min.
Auto 50 Kč / den
Pes na vodítku 50 Kč / den
Rekreační poplatek osoba 18-70 let 10 Kč
Malý stan / 2 osoby/ 65 Kč / den
Velký stan /3 osoby a více/ 115 Kč / den
Karavan, obytné auto 115 Kč / den
Stravování:
Stravování si zajišťuje každý sám, k dispozici je restaurace Club Milovice vedle kempu nebo
motorest Milovice na I/35 v docházkové vzdálenosti, kiosek v kempu a cca 100 m od kempu
je prodejna potravin Coop.
Objednávka pobytu:
Pobyt je nutné objednat nejpozději do 14.5.2017 na níže uvedeném kontaktu.
V objednávce pobytu uveďte vaše jméno + kontakt na vás, počet dospělých a dětí (věk),
požadovaný typ ubytování a jestli budete mít sebou psa.
Pobyt bude v kempu zajištěn hromadně, platbu v hotovosti provede každý zvlášť na místě
v recepci kempu kde bude k dispozici jmenný seznam účastníků.
Příjezd: v průběhu pátku 2.6.2017 nejlépe mezi 17 a 18 hod. nejpozději však do 20:00
Odjezd: v průběhu neděle není časově omezeno, lze odjet i v pozdějších odpoledních
hodinách
Kontaktní osoba: Věra Pešlová st. tel. 608 210 596 e-mail: peslova.vera@centrum.cz
V případě, že budete mít nějaký problém volejte (nikdo nebude na recepci nebo vám ujede
spoj apod.)
Dopravní spojení: Dálkovými autobusy z Prahy, Černého Mostu do Milovic s jedním
přestupem buď v Jičíně, Hořicích nebo Hradci Králové.

