
Nový, malý, ale milý autokemp 

Waldenstein se nachází na krásném místě  

mezi kulturním a sportovním centru  

a jedinečném domečkem pro dobré dýchání.

 

Z klidné lokality kempu budou nadšené 

především hosté,  

jež chtějí strávit příjemnou 

chvíli přímo v přírodě,  

aby se přitom objevili trochu skrytý půvab této 

tiché krajiny.

www.camping-waldenstein.at
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Vybavení

Kemp Waldenstein vyniká obzvlášť idylickou polohou. Bez vybavení 

byste ale ani v sebehezčím okolí nemohli strávit dokonalou chvíli – 

proto se zde nachází řada dalších nabídek a vybaveností:

•	 celkem 12 kempinková stání se rozdělují na horní a dolní řadu

•	 u každém stání je přívod pitné vody a elektřiny

•	 výše položená šest stání mají i přípojku na kanalizaci

•	 stání jsou od sebe oddělená živým plotem a zčásti dřevěným 

prvkům 

•	 sociálky se sprchami se nachází hned vedle v komplexu sportovního 

a kulturního centru (takže ve vytápěné budově)

•	 lze použit pračku a sušičku – a je to v ceně!

•	 Na areálu je připravené místo k napojení a vypouštění kemping-

ových záchodů

•	 Je tu místo pro grilování

•	 V rybníku se smí koupat

•	 Domeček pro dobré dýchání hned vedle je volně přístupný malý 

srub, ve kterým kapá voda přes zelené haluze tak, aby se v něm 

vytvářila obzvlášť občerstvující, voňavá a zdravá atmosféra.

•	 Kemp je otevřen od dubna do října

•	 Pouze 5 km do Gmündského aquaparku „Sole-Felsen-Bad“

•	 Velký výběr cyklotras i turistických stezek v okolí 

Ceny

Služba Cena za noc

Stání EUR 9,50*

Dospělá osoba EUR 5,50*

Dítě EUR 3,60*

Paušál pro elektřinu, vodní a 
stočné

EUR 3,00

 
* Trvá-li Váš pobyt 5 nocí nebo déle, dostanete slevu ve výši 10 %. Cena pro dětí platí pro 

dětí od 6 do 14,99 let. Za dětí mladší 6 let se neplatí. Standardní cena platí od dubna do října, 

takže pořád. Ceny jsou uvedené v EURO včetně 13 % DPH. Hosté starší 14 let jsou povinní 

platit dodatečně ještě komunální daň ve výši EUR 0,50 za noc.

Dojezd

Koordináty: N48.72413721 | E15.02076745

Během otevírací doby sportovní restaurace pana Stefana Hingra, 

tj. ÚT-NE 15:00 – 21:00 se můžete kdykoliv přihlásit v restauraci.  

Zajedete-li pozdě večer, dopoledne nebo v PO, tak bude třeba nám 

telefonicky oznámit dobu příjezdu v předstihu. Odjezd je možné 

do 12:00. Jsme k dispozici pro Vaše otázky (mluvíme německý a 

anglický).

Kontakt
Camping Waldenstein

3961 Waldenstein

info@camping-waldenstein.at

www.camping-waldenstein.at

tel. +43 664 4355532

H
ned po příjezdu

nechte na sebe zapůsbit přírodu


