Přehled ubytovacích kapacit u nádrže Slapy

Příloha č. 5

Název ubytovacího zažízení
Autokemp Slapy

Ř. km
95.60

Autokemp Ždáň

96.80

Hotel vojenská zotavovna Měřín
Aquacentrum, welnes centrum

97.60

PB

Hotel

Celkem 192 lůžek

Lesní tábořiště Nebřich

99.90

PB

Stany, karavany

Nezjištěno

Lanový park Slapy
Tábořiště (vodní turistika)
Kemp Stará Živohošť

100.50
102.10

PB
LB

Sportoviště
Hotel, chatky

Junior kemp Tobogán

103.10

PB

Chatky

Nezjištěno

Městská sportovní zařízení Benešov
Tábořiště (vodní turistika)
Camp u Kapitána
Rekreační středisko "U Candáta"
Slapy Oboz

103.50
104.40

PB
PB

Stany, karavany, chatky
Stany, bungalovy, chatky

Nezjištěno
Nezjištěno

113.30

PB

Chatky

Celkem 80 lůžek

Kemp Cholín

114.80

LB

Stany, karavany

115.30
118.60
až 121,60
128.70
124.90

LB
LB

Nezjištěno
Nezjištěno

Stany 100 míst
70 el.přípojek
Nezjištěno
Nezjištěno

Sociální zářízemí, občerstvení, restaurace, hřiště (dětské, písčité volejbalové
hřiště), stolní tenis, ruské kuželky, stolní fotbálek,
elektronické šipky, loďky, prolézačky, ohniště a půjčovna sportovních potřeb,
písčitá pláž.
Sociální zářízemí, občerstvení, hřiště (dětské, volejal, nohejbal, kroket),
písečná pláž, půkčovna: lodiček, šlapadel, kol, lehátek, slunečníků; pračka
Nezjištěno
Nezjištěno

LB
PB

Nezjištěno
Budova, chatky

Nezjištěno
Celkem 71 lůžek

Nezjištěno
Sociální zářízemí ,restaurace, hřiště (dětské, sportovní), bazén, ohniště.

130.20

PB

Stany, karavany, chatky

Chatky 72 lůžek

130.70

PB

Nezjištěno

Sociální zářízemí ,občerstvení, restaurace, hřiště (dětské, volejbal),kulečník,
půjčovna sportovního vybavení, koupání v jezírku v areálu kempu.
Nezjištěno

Tábořiště (vodní turistika)
Kempy u levého břehu
Tábořiště (vodní turistika)
bezbariérové rekreační středisko
Líchovy (Bučily)
Autokemp Roviště
Tábořiště (vodní turistika)

Břeh Typ ubytování
LB Stany, karavany, chatky,
obytná auta s el. připojením
LB Stany, karavany, chatky

Kapacita
Nezjištěno
Nezjištěno

Hotel 187 lůžek
Chatky 40-65 lůžek

Vybavení ubytovacího zařízení
Sociální zářízemí , zahradní restaurace, hřiště (dětské, stolní tenis, mnigolf)
půjčovna: sportovního vybavení, motorových člunů, grilu; ohniště, obchod.
Sociální zářízemí , zahradní restaurace, hřiště (dětské, stolní tenis, mnigolf)
půjčovna: sportovního vybavení, lodí, vodních šlapadel, surfů.
Sociální zářízemí, kryté sportovní haly, bowling, venkovní kurty (tenis, volejbal,
beach volejbal), půjčovny: loděk, šlapadel, sportovních potřeb a kol, písečná pláž.
Součástí areálu je aquacentrum a welnes centrum (25 m dlouhý,vyhřívaný
bazén, tobogán, whirlpool pro deset osob, bazének s masážními proudy a
vodopády, protiproud, dětské brouzdaliště,solárium a solární louka, solná
jeskyně, hydromasážní vany, whirlpooly, floating, Kneippovy lázně, finská sauna,
parní sauna Hammam, masáže (sportovní a relaxační), VacuShape).
Sociální zázemí, občerstvení, hřiště (dětské, stolní tenis, šplhací věž
se skluzavkou, šikmá síť a lezecka stěna), půjčovna: šlapadel, motorových
člunů, obytných lodí; v blízkostije adrenalinový Lanový park Slapy.
Tři lezecké trasy (podle obtížnosti), junior a baby park, koloběžky.
Sociální zářízemí ,restaurace se zahrádkou, sportovní hřiště, bowling, squash,
laserová střelnice, kroket, volejbal, kulečník, wallyball, nohejbal, stolní tenis,
tělocvična s trampolínami, posilovna včetně běžeckých trenažerů, spinningová
kola, bazén se slanou vodou,dětský bazén, vlastní molo 100 metrů od střediska
s možností zapůjčení loďky nebo šlapadla, písečná pláž.
Sociální zářízemí, občerstvení, restaurace, bar, hřiště (dětské, tenis, minigolf),
prostor na diskotéku, písečná pláž, tobogán, lodičky, šlapadla.
Vhodné pro školní výlety.
Sociální zařízení, 3 stánky s občerstvením, půjčovna: šlapadel, lodí.
Sociální zářízemí ,restaurace, občerstvení, sportovní hřiště, písečná pláž.

