Přehled ubytovacích kapacit u nádrže Orlík

Příloha č. 3

ŘEKA VLTAVA - VD ORLÍK
Název ubytovacího zažízení
Aquapark Popelíky
Kemp Popelíky

Ř. km
145.40
145.20

Kemp Spálenka

146.20

LB

Stany, karavany

Stany 250 míst
Karavany 90 míst
Chatky 48 lůžek
Stany 100 míst

Rekreační areál Orlík - Loužek

147.00

PB

Chatky, apartmány

Nezjištěno

Kemp Bobr

147.00

PB

Stany, karavany, chatky

Celkem 150 míst

Kemp Trhovly

141.80

PB

Kemp PV a.s., a vltavských elektráren
Kemp Poskalí

150.20
153.00

PB
PB

Kemp Radava

155.00

PB

Autocamping Velký Vír

155.60

LB

Stany, karavany, chatky.
Nezjištěno
Celkem 350 míst
Nezjištěno
Nezjištěno
Stany, karavany, chatky.
Nezjištěno
elektrické přípojky
Obytné přívěsy bez přípojek,Nezjištěno
stany
Stany, karavany, chatky
Nezjištěno

Rekreační středisko Kovo
Husárna u Sobědraže

163.90

PB

Stany,chatky, budova

Celkem 144 lůžek

Tábořiště z mapového listu VD Orlík č.4
Tábořiště z mapového listu VD Orlík č.4
Veřejné tábořiště Slabčice
Autocamp tábořiště Atos

182.20
183.50
187.70
191.20

PB
LB
PB
LB

Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Stany, karavany, chatky

Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno

Sociální zázemí, parkoviště, restaurace, hřiště (nohejbal, fotbal, volejbal),
obchod, elektřina, ohniště.
Sociální zázemí, parkoviště, hřiště (dětské, nohejbal, stolní tenis, minigolf,
volejbal, lesní kuželky, badminton, soft tenis), surfing, běh ve volné přírodě,
dětský bazén, půjčovna lodí, písčitá pláž.
Sociální zářízemí, parkoviště,občerstvení, obchod, sportovní hřiště (nohejbal,
volejbal, stolní tenis,ping pong), půjčovna rybářských loděk, travnatá pláž.
Sociální zářízemí, parkoviště,občerstvení, obchod, sportovní hřiště (nohejbal,
volejbal, tenis, plážový volejbal, squash), písečná pláž.
Nezjištěno
Sociální zářízemí, parkoviště, restaurace, obchod, sportovní hřiště (nohejbal,
volejbal, tenis), písečná pláž.
Sociální zářízemí, parkoviště, restaurace, obchod, sportovní hřiště (nohejbal,
volejbal, tenis, plážový volejbal), písečná pláž.
Sociální zářízemí ,restaurace, obchod,fresh juice bar, sportovní hřiště ( dětské,
minigolf, plážový volejbal, plážový fotbálek, volejbal, nohejbal), půjčovna kol,
písečná pláž.
Sociální zářízemí, parkoviště, restaurace,sportovní hřiště (nohejbal,
volejbal), prádelna, ohniště, bazén, pokrytí wifi, půjčovna: sportovních potřeb,
lodí, kol, písečná pláž.
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Sociální zářízemí, parkoviště, stánek s občerstením,sportovní hřiště, písečná pláž.

Rekreační středisko Rejzíkov

195.70

LB

Chatky

44 - 60 lůžek

dětský bazén, půjčovna lodí, trampolína, běh ve volné přírodě a další aktivity,

Kořensko
Kemp Kořensko

200.50
200.80

LB
LB

chatky
Stany, karavany

ŘEKA OTAVA - VD ORLÍK
Název ubytovacího zažízení
Tábořiště (vodní turistika)

Ř. km
3.60

Břeh Typ ubytování
PB Aquapark - vodní sporty
PB Stany, karavany, chatky
elektrické přípojky

Břeh Typ ubytování
LB Nezjištěno

Kapacita

Nezjištěno

Nezjištěno

Vybavení ubytovacího zařízení
Sociální zářízemí, parkoviště,restaurace, občerstvení, obchod, ,sportovní hřiště,
půjčovna: sportovních potřeb, loděk,šlapadel; přístaviště parniků, písčitá pláž.

gril, ohniště, travnatá pláž.
Sociální zázemí, parkoviště, nohejbalové (volejbalové hřiště)
Sociální zářízemí, parkoviště, stánek s občerstením,sportovní hřiště, travnatá pláž.
restaurace, obchod, elektřina, pošta, .

Vybavení ubytovacího zařízení
Nezjištěno

