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Ceník Autocampu 2022 

 

UBYTOVÁNÍ 
sezonní provoz od 1.4. do 31.10. 2022 

 
Ubytování v chatkách je v Kč / lůžko / noc 
Chatky jsou vybaveny pro přípravu snídaně – vařič, varná konvice, chladnička.  
Sociální zařízení společné v areálu kempu.  
 

 Hlavní sezona – od 18/5 až 25/5 a od 25/6 do 5/9 2022 

 Lůžko Přistýlka Neobsazené 
lůžko 

Jednotlivě 220,- 110,- 90,- 

Skupina nad 30 osob 195,- 110,-  

Pracovní pobyty nad 20 dnů 180,- 100,-  

 

 Mimosezona 

 Lůžko Přistýlka Neobsazené 
lůžko 

Jednotlivě 200,- 100,- 50,- 

Skupina nad 30 osob 180,- 100,-  

Školy 180,- 100,-  

Pracovní pobyty nad 20dnů 170,- 100,-  

 

 Ubytování v pokojích celoročně – Kč / lůžko / noc 

 Lůžko Přistýlka Neobsazené 
lůžko 

Dvoulůžkový pokoj 240,- 100,- 0,- 

Placené služby pro ubytované v chatkách a pokojích: 

 zapůjčení sady povlečení     65,- souprava / pobyt možno použít povlečení vlastní* 

 pobyt v chatce pouze na 1 noc za příplatek  150,-noc /chatka platné pro ceník "Hlavní sezona" 

 za osobu v chatce bez lůžka -    70,-noc /osoba 
 dítě v chatce do 3 let vč.     zdarma  bez nároku na lůžko)  
 příplatek za víkendový pobyt (pátek - neděle)  150,-chatka/noc  platné pro ceník "Hlavní sezona" 
 NOVĚ příplatek za pozdní odjezd ve 12:00 hod.  250,- jednorázově /možné pouze po domluvě na 

                recepci/ 

* Z důvodu navýšení hygienických podmínek (např.pandemie Covid-19) může provozovatel campu nařídit 
zákaz používání vlastního povlečení. 

 

http://www.miloviceuhoric.cz/
mailto:camp@miloviceuhoric.cz


 Ubytování v mobilních domech – Kč / noc * 

 lůžek Sezona Mimosezona 

MD 1 - bez terasy 4+1 1 250 1150 

MD 2 a 3 – zakrytá terasa 4 1400 1250 

MD 4 – zakrytá terasa 4+1 1700 1500 

MD 5 – terasa 5+1 1 500 1 150 

MD 6 – zakrytá terasa, zákaz 
pobytu se psy i jinými zvířaty 

5+1 2100 2100 

MD 7 – zakrytá terasa 5+1 1700 1500 

MD 8 – zakrytá terasa 5+1 1700 1500 

* Cena stanovena majiteli mobilních domů-zahrnuje ubytování, spotřebu energií, vody a likvidaci odpadků. 

MD jsou vybaveny na dlouhodobý pobyt - plně vybavená kuchyň spotřebiči a nádobím, vlastní koupelna, WC, 

radio,TV a terasa se zahradním nábytkem. 

NOVĚ Za zapůjčení přímotopů a za přitápění v MD poplatek 150,-/den. 

Ubytování v MD po dobu nejméně 3 nocí. Při pobytu kratším než 3 dny, hradí ubytovaný jednorázovou 
úhradu 500,- Kč za výměnu ložního prádla a mimořádný úklid MD. 

 

 Ubytování ve vlastním zařízení (stan, obytný vůz, karavan) – Kč/ den 

Ceny za umístění: 

 malý stan (2 osoby)         80,- 

 velký stan (3 a více osob)       170,- 

 obytný karavan / bez auta/      170,- 

 obytný vůz, mikrobus, dodávka - vždy s přespáním     230,- 

 přístřešek ke stanu/ karavanu – nad 10 m2     100,- 

 neobsazený stan/ karavan blokující místo                    100,- 

Cena za pobyt karavanistů a stanařů v areálu 

 dospělý do 75 let       90,- sezona; 75,- mimosezona 

 dítě (6-15 let)       65,- sezona; 30,-  mimosezona 

 Připojení se k elektrické síti kempu 230 V/10 A    150,- 

 Společné poplatky pro všechny hosty kempu – Kč/ den 

 ubytovací poplatek OÚ – osoba 18 -75 let/den    20,- 

- nevidomí,  ZTP  bez tohoto poplatku OÚ 

 pes na vodítku        60,- 

 za elektrické přitopení v chatce      150,- 

 žeton do sprchy – 3 min      20,- 

 Parkování - Kč/ den 

 motocykl        50,- 

 auto         70,- 

 mikrobus/ dodávka bez nocování v něm    80,- 

 přívěsný vozík        50,- 

 autobus        150,- 

  



 Jiné poplatky – v Kč 

 WIFI – po celém areálu      zdarma 

 likvidace odpadů z karavanů v chemickém WC    30,-/ 1 použití 

 zapůjčení nádobí*       zdarma 

 zapůjčení sportovního náčiní – dle druhu    40-60,-/ ks 

 použití aut. pračky        80,-/1 cyklus 

 vozík  bedýnka dřeva na oheň v krbu     50,- 

 NOVĚ  zapůjčení redukce na připojení k el. síti    50,-/jednorázově 

 vratné zálohy za poskytnutí / zajištění 

o kabelu na připojení k elektrické síti    500 

o klíčů, vybavení a samoúklid chatky    300,- 

o klíčů, vybavení a samoúklid - mob. domu   1000,- 

o NOVĚ povolenka pro vjezd motorového vozidla   500,-  

 

*Z důvodu navýšení hygienických podmínek (např. pandemie Covid-19) může provozovatel campu tuto 

službu neposkytovat.  

 Dlouhodobé umístění karavanu 

Možné na základě uzavření smlouvy s vedením autocampu specifikující dohodnuté podmínky. 


