Kemp – Horský hotel Seifert, Nové Hamry 13, 362 21, 725 121 601, 353 826 527
www.horskyhotelseifert.cz
V blízkosti kempu je hotel Seifert s restaurací, kongresovým sálem ,potřebným zázemím,
k dispozici garáže v suterénu hotelu.
Kemp – tábořiště Lesík, Lesík u Nejdku, tel. 773 201 446
Sprcha, společné WC, možnost el. Přípojky, sezóna 15. června 2012 – 9. září 2012, ceny –
stan 50,- Kč (noc/dospělý), děti do 10 let zdarma
Březový Háj, Staromlýnská 154/35, 362 15 Karlovy Vary, www.brezovy-haj.cz
Tel. + Fax: +420 353 222 665, +420 379 794 400, +420 602 207 080, info@brezovy-haj.cz
Ubytování - je zajištěno v samostatných přízemních budovách s bezbarierovým vstupem.V
každé budově se nachází cca 15 pokojů ve 2,3 a 4 lůžkovém uspořádání.Každá budova má
vlastní pánské a dámské sprchy i toalety. Celková kapacita je dostatečná pro různé akce.
Camping – dostatek místa pro více než 100 stanů, 70 elektrických přípojek. Kemp nabízí
dostatečně velký prostor a technické zázemí pro pořádání srazů, party a hudebních produkcí.
Restaurace s 80 místy a terasa s 50 míst y, uzavřené prostranství.
Ceny – pro sezonu 2012 jsou od 150,- Kč (pro školní výlety nebo dětská zařízení). Běžná
cena za lůžko je 200,- Kč včetně DPH. Cenu za lůžko pro větší skupiny (25 osob avíce je
možno smluvně dojednat.
Vítkova Hora, Olšová Vrata č. 59, 360 01 Karlovy Vary, www.vitkovahora.cz
+420 353 998 098, +420 602 320 399
Celoroční provoz v bezpečném a pohodlném areálu. Travnatý povrch a hodně stínu. Možnost
stravování v hotelové restauraci, vyhlídková terasa, vlastní elektro přípojka, osvětlení areálu,
WC, sprcha, pračka, servis hotelové recepce – telefon, internet, směnárna, trezor, informace
,platba kartou. Možnost zapůjčení kol, jízda na koni, lov, rybaření, nordic walking, běžecké
lyžování, golf a mnohem více.
Ubytování – bungalovy se sociálním zařízením poskytují ubytování až pro 50 osob, 2-, 3- a 4lůžkové bungalovy včetně 2-lůžkového apartmá jsou vybaveny kuchyňkou. Parkování u
bungalovu, prostor pro ohniště, zastávka MHD.
Autokemp Sasanka Sadov, Sadov 7, 360 01 Karlovy Vary, http://autokemp-sasankasadov.e-camping.cz
Autokemp Sasanka leží 5 km od Karlových Varů, je zde jedno z nejmodernějších sociálních
zařízení v ČR. 3,1 ha, určeno pro karavany, mobily, stany, možnost ubytování v 5-ti
lůžkových chatkách. Kemp je umístěn v hezkém zeleném přírodním a především klidném
prostředí. Dobré autobusové spojení do K.Varů. Možnost pronájmu tenisových kurtů. V obci
je pošta, obchod s potravinami, restaurace a vinárna. Výlety: hrad Loket, hrad Bečov, Boží
Dar, Karlovy Vary. Pro stany je vyhrazeno 2500 m2 , plocha pro stany je na rovině,
zatravněná, pro karavany výlevka chemického WC, přípojky el.energie, 12 chatek s celkovou
kapacitou 60 lůžek, vybaveny elektřinou, přistýlkou, kuchyňka, lůžkoviny. Tenisové hřiště,
dětské hřiště.

Kemp u Trpaslíků, Hory 86, 360 01 Karlovy Vary, tel. +420 775 963 599
Minicamp, Plzeňská 1477/63, 360 01 Karlovy Vary, http://minicamping.mypage.cz
Kemp vhodný pro rodinnou dovolenou, rybáře, seniory, sportovní aktivita, turistika, relaxace.

Recepce nonstop, restaurace nedaleko kempu, obchod 300m.
Toalety, sprchy, teplá voda, kuchyňka, elektřina, lednice, nádobí, prádelna, koupání, hřiště,
ohniště, televize, společenská místnost.
Sport Camp u Tomášů, Mezirolí 50, 362 25 Nová role, Tomáš Vaněk, Mezirolí 49,
+420 777 900 396, +420 775 303 618
Chatky v areálu restaurace, pouze na přespání, není v nich nic než postel, společná kuchyňka
se studenou vodou.
Chatky dvou, tří a čtyřlůžkové – společné sociální zařízení – hřiště na streetball, beah
volejbal, houpačka pro děti, cena – 1 noc 150,- Kč/osoba/noc, další noci 130,- Kč.
Penzion v areálu restaurace, dvoulůžkové pokoje, skříň, noční stolek, zrcadlo, sprchový kout,
WC. Cena – 1 noc 270,- Kč/noc/osoba, další noci 230,- Kč.
Celý areál se nachází 10 km za Karlovými Vary směr Nejdek, v klidném prostředí, v lese u
Děpolotovického rybníka. Možnost koupání, rybaření a houbaření.
Autocamp Las Velas, Velký rybník 23, 363 01 Ostrov, tel. + 420 608 820 011
Recepce kempu, restaurace.
Vodácké tábořiště Loket, Jaroslav Barták, tel. +420 777 167 779, email:
JardaLoket@seznam.cz
Ubytování ve vlastních stanech, stání vozidel pro ubytované, umývárna, WC, sprcha s teplou
vodou, ohniště.
Hotová jídla dle denní nabídky.
Autocamp Na Špici, Radošov 87, Kyselka 362 72, www.naspici.net, 353 941 152, 353 941
285
Dvě hotelové budovy, 11 chatek (2-, 3- a 4lůžkové chaty), plocha pro vlastní stany a
karavany, komplexní sociální zařízení, solárium, rybaření, jízda na lodičkách, rafty,
myslivost)
Autocamp Ontario, Radošov – Kyselka, www.ontariocamp.cz tel. 353 941 152
14 km od Karlových Varů, komplex – ubytování 2,3,4lůžkové chatky), ohniště, volleybalové
hřiště, dětský koutek, bazén.

