
Aktuální ceník pro rok 2021 v kempu  

Campingplatz Weiberlauf, Geocamping B47:  

Ceny kempovného, stanování, obytných vozů a přívěsů: 

Osoba/noc € 6,00, děti od 6 do 15 let € 3,50  

Místo pro „malý“ stan € 3,00, místo pro „velký“ stan € 6,00  

Obytný přívěs v kempu € 4,00, Obytný vůz v kempu € 6,00  

Ceny za chatky, Jurty nebo společnou ubytovnou na půdě (matrazenlager): 

Dřevorubecká chatka – denní paušál € 44,00 pro nejvýše 4 osoby 

Chatka „Happy Family“ – nabídka pro rodinu (2 dospělí s dětmi) – denní paušál € 36,00  

Společná ubytovna (v kójích na půdě, tzv. matratzenlager) za osobu € 10,00, děti (od 6 do 15 let) € 6,00. 

Jurty – za osobu € 10,00, děti (od 4 do 15 let) € 6,00, (from 4 to 10 people with own fireplaces) 

Parkování:  

Parkování je možné zdarma na parkovišti náležejícímu ke kempu – toto se nachází před samotným 

kempem. Na recepci si k tomu vyzvedněte parkovací povolení! 

Motocykl přímo v kempu u stanu či chatky € 2,50, Auto přímo v kempu u stanu či chatky € 3,50, přívěs 

přímo v kempu u stanu či chatky € 3,00  

Místní poplatek z pobytu: € 1,20 za osobu od 15 let (děti do 15 let zdarma). 

Elektřina:  € 2,50 pro stany, obytná auta či přívěsy  

Sprchy s teplou vodou, tak jako možnost mytí nádobí (praní prádla) pod tekoucí teplou vodou jsou zahrnuty 

v ceně ubytování. Pračka na prádlo a sušička jsou k využití za poplatek (podle velikosti náplně).  

Náš „SALZABAR“ – bufet se studenými i teplými nápoji, zmrzlinou, pizzou, párky, gulášovou polévkou, 

možností snídaně atd. je pro Vás otevřen denně.   

Snídaně od € 6,00 za osobu, pouze po předchozím objednání den předem. Po ránu jsou k dispozici housky 

přímo z pece.   

Využití týpí ke společenským akcím (nejvýše pro cca. 30 osob) podle aktuální obsazenosti a po předchozí 

dohodě, jejíž součástí je i cena. 

Velmi doporučujeme vlastní spací pytle. Ve společné ubytovně (matrazenlager) a chatkách jsou 

v omezeném množství k dispozici také deky. 

Velkou výhodou ubytování v kempu am Weiberlauf je, že všechny možnosti ubytování (kempování, chatky, 

ubytovna) se nacházejí přímo nad řekou. Pro vodáky je tak ideální, že vystoupí z řeky, mohou se 

osprchovat, pojíst a popít a navečer se stačí dostat do spacáku – odpadá tak další přejíždění do jiného 

ubytování, popř. domů.   

Obecně pro informaci připojujeme ještě výtah z platného provozního řádu kempu:                                                                                                                             

Pobytové místnosti u chatek a u ubytovny (matrazenlageru) nebo v kempu jsou k dispozici zdarma, podle kapacity.  

Ohniště v prostoru kempu a u chatek jsou k dispozici zdarma, po předchozí domluvě. Noční klid je třeba dodržovat od 

23:00 hodin, v době nočního klidu je přípustný pouze tichý a nikoho nerušící hovor. Týpí pro společenské akce je 

k dispozici pouze po předchozí rezervaci.                                                                                                                       

Provedením rezervace, platby nebo nahlášením se k ubytování dochází ke stoprocentní akceptaci provozního 

řádu kempu.  

UP & DOWN Geocamping B47 - Charlets, Campingplatz und Raftingcenter: A-8931 Landl, Krippau 35 

Tel/Fax: +43 (0) 3633 2400, Hotline: +43 (0) 664 76 76 333, 24 hodin zavoláme zpět  

E-mail:             office@up-down.at ; info@b47.at, info@camping-weiberlauf.at; 
Web:                www.up-down.at ; www.b47.at; www.camping-weiberlauf.at; 
 
Předepsáno je dodržování provozního řádu kempu. Ceny jsou uvedeny již včetně DPH v zákonné výši.   
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