AUTOCAMP NEDAMOV
ceník na rok 2021
platnost od 5. ledna 2021

Vstup do areálu

(zpoplatněn v případě pěkného počasí v době od 830 do 1800 hodin)

jednorázové vstupné

dospělí
děti do 6 let
děti od 6 do 15 let
senioři 65 + ZTP/P
max. 5 osob
děti od 6 do 15 let a ZTP/P
dospělí
děti od 6 do 15 let a ZTP/P
dospělí

40 Kč / osoba / den
bez poplatku (zdarma)
20 Kč / osoba / den
20 Kč / osoba / den
100 Kč / den
150 Kč
300 Kč
300 Kč
600 Kč

automobil
motorka

50 Kč / den
30 Kč / den

Chatky č. 2, 6 bezb. a 8 (2 lůžka)
Chatky č. 1 a 4 (3 lůžka)
Chatky č. 15, 16, 17, 18, 19

nocležné
nocležné
nocležné

500 Kč / chatka / noc
750 Kč / chatka / noc
800 Kč / chatka / noc

(původní chatky 4 lůžkové)
Chatka č. 14 A, B (4 lůžka)
Chatky č. 3, 5, 7 a 9 (4 lůžka)
Chatka č. 10 a 11 (5 lůžek)
(chatky patrové, s kuchyňským koutem)

nocležné
nocležné
nocležné

1.000 Kč / pokoj / noc
1.000 Kč / chatka / noc
1.200 Kč / chatka / noc

rodinné vstupné
permanentky na 10 vstupů
permanentky na sezonu

Parkování

U pobytů kratších než 3 noci bude účtován příplatek 20%.
Pro závazné zarezervování chatky je nutná online rezervace a platba ve výši 100 % předem (záloha vratná
pouze dle storno řádu) rezervace a storna: L. Maříková 487 870 201, autocampnedamov@mestoduba.cz
WEB s REZERVAČNÍM SYSTÉMEM www.autokemp-duba-nedamov.cz

Karavan

zařízení bez přístřešku
s přístřeškem
dospělí
děti do 15 let

130 Kč / noc
200 Kč / noc
50 Kč / osoba / noc
30 Kč / osoba / noc

Stan

malý
velký
nocležné – dospělí
nocležné – děti do 15 let
nocležné – pod širým nebem

70 Kč / noc
130 Kč / noc
50 Kč / osoba / noc
30 Kč / osoba / noc
50 Kč / os. / noc + vstup

Sprchy
Elektrická přípojka
Výpůjčka

teplá voda

30 Kč / žeton
100 Kč / den

loďka
minigolf, stolní tenis

30 Kč / 30 minut
30 Kč / 1 hodina

Poplatek z ubytování

20 Kč / osoba / noc
Podle Obecně závazné vyhlášky města Dubá č. 2/2019, O místním poplatku z ubytování. Od poplatku jsou
osvobozeny osoby mladší 18 let a další, jejichž výčet naleznete přímo ve vyhlášce.
V rámci ubytování je zajištěna možnost bezplatného využívání kuchyňky a umývárny.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
21% (za vstup, parkování v areálu a výpůjčka)
15% (za nocležné a služby spojené s bydlením)
Sleva 20% na ubytování pro školy.
KONTAKT NA PROVOZOVATELE
Město Dubá, IČ 00260479, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá,
telefon 487 870 201, paní Tomášková, sprava.domu@mestoduba.cz,
správce areálu: tel. č. 721 510 727, autocampnedamov@mestoduba.cz
V Dubé dne 5. ledna 2021 schválila starostka města Dubá Ing. Irena Žalovičová

