www.camproznov.cz

Dovolená
v Rožnově pod Radhoštěm

Již od 6750 Kč za týden
s polopenzí pro 2 dospělé !!!

V příjemném prostředí našeho areálu jsme pro Vás v letošní sezóně 2018 připravili novou nabídku týdenních pobytů na
Valašsku. V termínech od 23. 6. 2018 do 30. 8. 2018 můžete strávit vaši rodinnou dovolenou (od soboty do soboty nebo od
neděle do neděle, dle typu chatky) v některé z našich zrenovovaných chatek. Každá z nich je kromě nového nábytku a
lůžkovin vybavená také lednicí a venkovním posezením. Nově zrekonstruované sociální zařízení je společné. Nechybí ani
místo pro auto, které můžete zaparkovat přímo u chatky.
V prostorném, zeleném a uzavřeném areálu Campingu Rožnov budete mít příležitost k odpočinku, zábavě i ke
sportování. Vy i vaše děti oceníte bezpečný terén pro zdokonalení jízdy na kole, kolečkových bruslích, apod.

VELMI OBLÍBENÝMI ATRAKCEMI U NÁS JSOU:







venkovní bazén
dětské hřiště, basketbalový koš
dětský koutek, pingpong
hřiště na beach volejbal
trampolíny a bungee trampolíny
venkovní ohniště + krb








půjčovna tříkolek, lehokol,
kol, mini seagway atd.
půjčovná čtyřkolek
wiﬁ je samozřejmostí
společná kuchyňka
mini-zoo

Skvělé zázemí pro ubytované je také díky obchůdku
s potravinami, restauraci a baru v centru areálu.
·
·
·
·

Máte možnost dokoupení plné penze
ZDARMA - parkování v hodnotě 595 Kč k tomuto pobytu
ZDARMA - Beskydy card v hodnotě 100 Kč pro každou osobu
20% slevu na rodinné vstupné do Valašského muzea v přírodě
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VAŠI LETNÍ DOVOLENOU SI MŮŽETE
VYBRAT Z TĚCHTO TYPŮ UBYTOVÁNÍ
Chatky „CH"
V areálu Campingu je 12 čtyřlůžkových chat "CH"
v blízkosti bazénu.






dvoulůžková postel, patrová postel, skříň, lednice
venkovní posezení
sociální zařízení je společné
chaty jsou umístěny v blízkosti bazénu a kuchyňky
termín od neděle do neděle

Chatky „H"

Cena týdenního pobytu
s polopenzí (7 nocí)
2 dospělí a 2 děti

14.045 Kč

3 dospělí a 1 dítě

14.311 Kč

4 dospělí

14.577 Kč

Cena týdenního pobytu
s polopenzí (7 nocí)
K výběru je 15 dvoulůžkových chat,
4 třílůžkové a 6 čtyřlůžkových chat





všechny chaty jsou vybaveny lednicí
ke každé chatce náleží malá
terasa s posezením
sociální zařízení je společné
termín od soboty do soboty

6.889 Kč

2 dospělí
2 dospělí a 1 dítě

10.048 Kč

3 dospělí a 1 dítě

13.513 Kč

2 dospělí a 2 děti

13.247 Kč

4 dospělí

13.779 Kč

Chatky „L" a „P"
Tyto 2 třílůžkové chatky
jsou vybaveny lednicí.






sociální zařízení je společné
před chatkou je malá veranda, vhodná ke grilování
možnost parkování hned u chatky
v blízkosti je dětské hřiště a bazén
termín od neděle do neděle

Cena týdenního pobytu
s polopenzí (7 nocí)
2 dospělí a 1 dítě

10.068 Kč

3 dospělí

10.334 Kč

Chatky „A-F"
V přední části kempu se nachází 4 čtyřlůžkové
chatky "A-F". Jedná se o čtyřlůžkové chatky nově
zrekonstruované. Lednice je samozřejmostí a
nechybí ani venkovní posezení. Chatky „F" jsou v
blízkosti restaurace a bazénu.



sociální zařízení je společné
termín od soboty do soboty

Cena týdenního pobytu
s polopenzí (7 nocí)
2 dospělí a 2 děti

13.247 Kč

3 dospělí a 1 dítě

13.513 Kč

4 dospělí

13.779 Kč

Pozn.: děti do 10 let
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Chata „Táňa"
V zadní části areálu se nachází 1 chata Táňa,
která nabízí dva dvoulůžkové pokoje s lednicí.




před chatkou je možnost venkovního posezení
sociální zařízení je společné
termín od neděle do neděle

Cena týdenního pobytu
s polopenzí (7 nocí)
1 dospělý a 1 dítě

7.155 Kč

2 dospělí

7.421 Kč

„Hobit Home" 2x2 aneb Dvě unikátní chatky pro dva
Kromě pohodlného dvoulůžka a dalších nezbytných
kousků venkovního nábytku je příjemný interiér
vybaven také lednicí a elektrickým krbem. Před
chatkou je malá verandička sloužící k posezení či
grilování. Společné sociální zařízení i restaurace
jsou blízko.


termín od soboty do soboty

Cena týdenního pobytu
s polopenzí (7 nocí)
1 dospělý a 1 dítě

7.687 Kč

2 dospělí

7.953 Kč

Chata „I"
V centrální části kempu v blízkosti restaurace
i sociálních zařízení se nachází chata „I",
kterou tvoří 4 dvoulůžkové pokoje s lednicí.


termín od neděle do neděle

Cena týdenního pobytu
s polopenzí (7 nocí)
1 dospělý a 1 dítě

6.490 Kč

2 dospělí

6.750 Kč

Nový unikátní „Lesostan"
Máte rádi přírodní romantiku a nechcete s sebou
tahat stan? Právě pro vás jsme v našem lesíku
postavili několik unikátních „Lesostanů" pro dva.
Interiér je vybaven pohodlnými lůžky s
příjemným posezením.


Cena týdenního pobytu
s polopenzí (7 nocí)
1 dospělý a 1 dítě

7.155 Kč

2 dospělí

7.421 Kč

termín od soboty do soboty

Apartmány „Deluxe"
V nejslunnější a nejkrásnější části kempu jsme
pro vás postavili 8 čtyřlůžkových apartmánů
50m2, které jsou vhodné k celoročnímu
ubytování. Jsou vybaveny kuchyňkou, obývacím
pokojem, ložnicí, koupelnou a venkovní terasou
s posezením. V některých apartmánech je
možnost až dvou přistýlek.

Cena týdenního pobytu
s polopenzí (7 nocí)
2 dospělí a 2 děti

21.652 Kč

3 dospělí a 1 dítě

21.918 Kč

4 dospělí

22.184 Kč

bez polopenze

16.891 Kč

Pozn.: děti do 10 let

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, v ceně není započítán lázeňský poplatek městu. Více informací a přehledné foto najdete
na stránkách www.camproznov.cz Věříme, že když pro svou dovolenou 2018 zvolíte Camping Rožnov, budete spokojeni !

CO MŮŽETE VIDĚT V NAŠEM OKOLÍ
BĚHEM SVÉHO POBYTU?
VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD
RADHOŠTĚM – NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Je nejstarším a nejnavštěvovanějším muzeem v přírodě
v celé střední Evropě. Areál byl otevřen v roce 1925 a
postupně doplňován. Skládá se ze 3 areálů – Dřevěného
městečka, Mlýnské doliny a Valašské dědiny. Po celý rok
v muzeu probíhají akce inspirované folklorem, lidovými
zvyky a tradičními řemesly. www.vmp.cz
RADHOŠŤ A PUSTEVNY
Radhošť je nejznámější hora v chráněné krajinné oblasti
Beskydy. Měří 1129 metrů a nabízí krásné výhledy na
celé Beskydy, Valašsko, Jeseníky a Malou a Velkou Fatru.
Pustevny jsou velmi atraktivním místem pro výlety za
každého počasí. Na osadu nedaleko mytické hory
Radhošť se dá přijít pěšky, vyvézt se lanovkou či na kole.
www.pustevny.cz

ROŽNOVSKÉ PIVNÍ LÁZNĚ
Koupele v pivu ve viktoriánských měděných vanách
v hlubokých pivovarských sklepeních kombinovavá
s aromatererapií, masážemi, peelingem, léčitelskými
technikami těla i duše může být pro mnohé úžasným
zážitkem. www.roznovskepivnilazne.cz
JURKOVIČOVA ROHLEDNA V ROŽNOVĚ POD
RADHOŠTĚM – KARLŮV KOPEC
Unikátní Jurkovičova rozhledna byla postavena na
Karlově kopci v Rožnově pod Radhoštěm podle plánů
architekta Dušana Jurkoviče, nad Valašskou dědinou
Valašského muzea v přírodě.
www.roznov.cz/jurkovicova-rozhledna/ds-1271
TECHNICKÉ MUZEUM TATRA KOPŘIVNICE
je nejucelenější sbírkou věnovanou kopřivnické vozovce,
později proslavené jako fenomenální automobilka TATRA.
www.tatra.cz/o-spolecnosti/historie-tatry/technickemuzeum
ROZHLEDNA SŮKENICKÁ
40 m vysoká rozhledna poblíž hraničního přechodu
Bumbálka na vrcholu Čarták (952 m n.m.) nabízí výhled
na hřebeny moravskoslezských Beskyd. Poblíž se
nachází lyžařský areál Třeštík.
LYSÁ HORA
Lysá hora měří 1323 metrů a je nejvyšším vrcholem
Moravskoslezských Beskyd.

CYKLOSTEZKA BEČVA
příjemná jízda na kole, bruslích pestrou krajinou po
bezpečné komunikaci, kde můžeme pozorovat krásnou
přírodu Beskyd. cyklostezkabecva.com
SKLÁŘSKÉ MUZEUM V KAROLINCE
Muzeum sklářství v Karolince na Vsetínsku připomíná
místní historii tohoto oboru, která se datuje k roku 1860.
Prohlédnete si zde přes dva tisíce exponátů, od skla přes
nástroje nutné k jeho výrobě, historické ručně kreslené
katalogy. www.karolinka.cz
GIBON PARK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Zábavní park a lanové centrum
www.gibon-park.cz/lanove-centrum-restaurace-rotoballminigolf-ctyrkolky-zabava-adrenalin

UNIPAR – VÝROBA SVÍČEK
www.unipar.cz
VELKÝ JAVORNÍK
Velký Javorník (918 m n. m.) je nejvyšším vrcholem
Veřovických vrchů, nejzápadnějšího předhůří
Moravskoslezských Beskyd. Za dobré viditelnosti můžete
z vrcholu dohlédnout až do Jeseníků, na Oderské vrchy
či na Ostravsko.
TARZANIE HORSKÝ LANOVÝ PARK
adrenalinové aktivity pro celou rodinu www.tarzanie.cz
RANČ BUČISKA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Jezdecký areál, projížďky na koních,
GOLFOVÁ HŘIŠTĚ
Rožnov pod Radhoštěm www.golf-roznov.cz
Velké Karlovice www.golfclubhoral.cz
Čeládná www.prosper-golf.cz
Ostravice www.ostravice-golf.cz
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ
elektrokol, elektrokoloběžek, segway
DÁLE
Tenisové kurty, bazén, motokáry, bowling, squash,
krytý bazén, wellnes, ﬁtness, turistika, lyžování
(spoustu zimních středisek), běžecké trasy...
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