PARKING CAMP DŘEVOSKLAD 2018
Je nejblíže položený kemp se službami, jen 200 m od vstupu č. 2 do festivalového areálu. 10 m od
nádraží ČD, 250 m od nejbližší prodejny potravin. Kemp je osvětlen a non-stop monitorován (i Policií
ČR), má 4 vchody do/z dřevoskladu.

Otevřen v úterý 10.07.18 od 08:00 do 21:00, dále od středy 11.07.18 (7:00) NONSTOP do
16.07.18 (14:00)!
Vybavení kempu (všechny služby v ceně!)
- pitná voda
- non-stop bufet se zakrytým sezením (cca 350 míst), doprovodné programy, tanečnice a jiné
vystoupení, možnost vstupu pro neubytované do bufetu na zálohové vrácenky
- sociální zařízení ženy – splachovací WC, sprcha, úklid 24 hodin denně
- sociální zařízení muži – splachovací WC, sprcha, úklid 24 hodin denně
- venkovní sprcha
- venkovní umývárna
- ošetřovna
- denní roznos a snos odpadkových košů k automobilům
- úschovna věcí a motocyklů po dohodě
- Wi-Fi a internetový koutek s PC zdarma
- bazén 9x4 m
- dobíjení autobaterií, zásuvky na mobily u stolů
Plocha ke stanování a parkování
Plocha je ze čtvrtiny travnatá, zbytek zpevněná (na ní bude pro lepší stanování položen fotbalový
trávník). Není potřeba zatloukat kolíky pro stany, k dispozici je dostatek dřeva na zatížení.
Ceník 2018
- osoba/pěší nebo v autě 150 Kč/den (pondělní ubytování a dále stany, přístřešky, slunečníky, markýzy
neúčtujeme)
- osobní automobil 100 Kč/den
- dodávka malá i velká 150 Kč/den
- karavany a přívěsné karavany 200 Kč/den
- motocykl 50 Kč/den
- vozík za auto 50 Kč/den
- připojení na elektřinu po dohodě (placená služba) - omezené množství
stan 200 Kč
karavan dle spotřeby
(v případě hlasité noční hudby bude odpojena bez náhrady)
Rezervace
- pro ročník 2018 se rezervaci nedělají nikomu!!!
- pokud někdo bude chtít někomu místo držet, může, ale musí za něj zaplatit ode dne držení
Pokud budou návštěvníci, kteří přijedou s předstihem, chtít někomu podržet (rezervovat) místo,
musí za ně dopředu zaplatit a to ode dne rezervace držení místa
* Auta i osoby mohou libovolně vyjíždět a vycházet ven z parkoviště,
** Areál má jeden hlavní vjezd a tři boční východy!
*** Upozorňujeme návštěvníky kempů v blízkosti, že přes parkoviště Dřevoskladu nebudou moci
procházet a tím si krátit cestu na MOR! Musí obejít sídliště až k sokolovně.
**** Doporučujeme, abyste na parkoviště přijeli s předstihem. Parkoviště bývá pro velký zájem rychle
naplněno návštěvníky z minulých let. Po naplnění kapacity bude parkoviště uzavřeno, ale hostě kteří
mají zaplaceno, mohou neomezeně vjíždět a vyjíždět bez obav o ztrátu svého již zaplaceného místa.

