
KRISTÝNA A.S,
Žitavská 745

463 34 Hrádek nad Nisou

PROVOZNÍ DOBA RECEPCE:
Květen + září (8.00 – 18.00) 

 Červen: (8.00 – 19.00)  
Červenec + Srpen: (8.00 – 21.00)

e-mail: recepce@kemp-kristyna.cz
telefon recepce: 603 86 75 76

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2022 Vedlejší sezóna  
1.4.- 24.6.2022 / 21.8.-30.10.2022

Hlavní sezóna
25.6.2022 - 20.8.2022

OSTATNÍ:

např. osobní automobil  
se 2 osobami = 220Kč/noc

Cena za 1 noc za osobu nebo kempovací místo vč. DPH.  
Cena zahrnuje také vstup na pláže rekreačního areálu Kristýna (psi viz mapka psích pláží)

Kristýna

Osoba 6-15 let za 1 noc

Osoba nad 15 let

Stan 1-2 osoby

Stan 3 a více osob

Přístřešek ke karavanu nebo stanu

Párty stan do 12m²

Obytný přívěs

Obytný automobil

Osobní automobil / motorka

Dodávka / mikrobus

Přívěsný vozík

Domací zvíře

Spaní v autě

Prodejní stánek do rozměru 10m²

Sezónní stání pro karavan (48m2)

Celoroční stání pro karavan (48m2)

Sprchový žeton

Rekreační poplatek MÚ (Platí od 18 do 70 let s výjimkou ZTP)

Přípojka el. Energie

Záloha na číslo u stanu

Zapůjčení přímotopu do chatek

Zapůjčení lůžkovin do chat (povlečení na polštář, peřinu a prostěradlo)

Poplatek za každou další osobu nad stanovený počete osob v chatě

Záloha na pobyt v chatě

Poplatek za refundační platbu při použití GoPay

Poplatek za vstup na pláž pro neubytované hosty:

Děti do 5,99 let:

Důchodci a ZTP:  

Parkovné na vyhrazeném parkovišti před vjezdem do kempu.

750Kč/1 den

  25 500 Kč 

  27 500 Kč 

20 Kč/ks

21 Kč/osoba/noc

120 Kč / noc

  100 Kč 

100 Kč/noc

100 Kč/ set 

110 Kč / osoba / noc

1000 Kč/ pobyt

50 Kč

50Kč — dospělá osoba / 30Kč  — dítě 

ZDARMA 

ZDARMA

50Kč  12hod-hlavní sezóna 

30Kč 12hod-vedlejší sezóna

 40 Kč 

  70 Kč 

  90 Kč 

  110 Kč 

  60 Kč 

  110 Kč 

  130 Kč 

  210 Kč 

  80 Kč 

  90 Kč 

  60 Kč 

  70 Kč 

poplatek za auto + za osoby

50 Kč 

  90 Kč 

  100 Kč 

  125 Kč 

  60 Kč 

  130 Kč 

  130 Kč 

  210 Kč 

  80 Kč 

  90 Kč 

  60 Kč 

  70 Kč 

poplatek za auto + za osoby



Časy příjezdu a odjezdu:

Vjezd do kempu: 

Vjezd osobních automobilů / dodávek do kempu  

je povolen pouze pro ubytované hosty. Ostatní parkují na vyhrazených parkovištích před kempem.

Kempovací místa (stany, karavany aj.):

Check-in: 

Check-out: 

 

Chatky: 

Check-in: 

Check-out:

Minimální délka pobytu:

Rezervace chatek:

Platební podmínky:

Chaty:

číslo 1 až 10

číslo 11 a 12

číslo 13

číslo 14 až 20

číslo 21 a 21A

číslo 22 až 31

číslo 32 a 33

číslo 34 až 41

číslo 42 oplocená zahrada

číslo 43 - přímo u pláže

číslo 44 až 65 (nejnovější)

mobilní dům

chata VIP

Cena za chatu zahrnuje pobyt na 1 noc pro daný počet osob, DPH, vstup na pláže RA Kristýna. 

Plánek chat na webových stránkách, nebo na recepci
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CENA: 

1 300 Kč 

  1 550 Kč 

  1 550 Kč 

  1 050 Kč 

  1 550 Kč 

  1 050 Kč 

  850 Kč 

  550 Kč 

  1 550 Kč 

  1 550 Kč 

  1 550 Kč 

  1 150 Kč 

  2 650 Kč 

standardní časy

 od 13:00:00

do 12:00:00 

 

od 15:00:00

do 10:00:00

chaty: 

kempovací místa:

v hlavní sezóně 7 nocí s turnusy od soboty do soboty ve vedlejší sezoně je možné se ubytovat  i na noc s příplatek 500Kč / noc

Na webu www.kemp-kristyna.cz

Kempovací místa - úhrada při příjezdu na recepci. 

Chaty - úhrada při rezervaci - on-line rezervace s platební bránou na webových stránkách kemp-kristyna.cz příp. bankovním převodem. 

Informace pro ubytované hosty: 

· Oheň je povolen rozdělávat pouze v  místech k tomu určených. 
· Hosté jsou povinni udržovat pořádek v celém areálu a po ukončení pobytu uvést své kempovací místo do původního stavu. 
· Osobám, které porušují ubytovací nebo provozní řád, bude pobyt v areálu ukončen bez nároku na vrácení penez. 
· Rozmístění kempovacích míst viz plánek areálu. 

 

není omezeno

dřívější příjezd za příplatek 50Kč 

pozdější odjezd do 14:00 — 50Kč 

pozdější odjezd do 18:00 — 100kč  

Po 18:00 účtujeme cenu za další noc 

dřívější příjezd — 150Kč 

pozdější do 14:00 — 500Kč,  

možné pouze ve vedlejší sezoně  

a pokud u chaty není rezervace na další noc, 

po 14 hod. účtujeme cenu za další noc


