
Hrádek nad Nisou        kruhový objezd        směr „Kristýna“       
po 200 metrech odbočit VPRAVO z hlavní silnice

  => PRVNÍ AUTOKEMP - před parkovištěm !

Autokemp Kristýna „Jiránek“Autokemp Kristýna „Jiránek“
Žitavská 709Žitavská 709
463 34  Hrádek nad Nisou463 34  Hrádek nad Nisou
Česká republikaČeská republika

Mobil 1: 00 420 777106709Mobil 1: 00 420 777106709
Mobil 2: 00 420 777809450Mobil 2: 00 420 777809450

Dítě do 6 let 20,00 Kč / noc

Dítě nad 6 let 40,00 Kč / noc

Osoba 40,00 Kč / noc

Pes 50,00 Kč / noc

Stan (malý) 70,00 Kč / noc

Karavan / Velký stan / Mikrobus 90,00 Kč / noc

Stanová předsíň 40,00 Kč / noc

Motocykl / přívěsný vozík 40,00 Kč / noc

Auto 40,00 Kč / noc

Obytné auto 120,00 Kč / noc

Autobus 150,00 Kč / noc

Paušální poplatek (využití el. spotřebičů, osvět-
lení)

20,00 Kč / osoba / noc

Proud (do 10 Ampér) 90,00 Kč / noc

Lázeňský poplatek 8,00 Kč / noc

Návštěva osoba / auto / dítě do 6 let 40 / 30 / 20,00 Kč / den 

Jednodenní pobyty příplatek 50%

Chatka
- školní výlety a dlouhodobé pobyty
- pro 2 osoby (vybavená, konečná cena)
- pro 4 osoby (základní vybavení, +poplatky)
- pro 4 osoby (vybavená, konečná cena)

od 180,00 Kč / os. / noc
480,00 Kč / noc

 780,00 Kč  / noc
980,00 Kč / noc

Zapůjčení lůžkovin 50,00 Kč / ks

Zapůjčení el. topení 100,00 Kč / noc

Každá další osoba v chatce nad stanovený 
počet lůžek

200,00 Kč / noc

Ubytovací poplatek z lůžka 4,00 Kč / noc

Mezi základní vybavení patří lednice a nábytek. Součástí plně vybavených 
chatek je vybavená kuchyňka s vařičem, rychlovarnou konvicí a nádobím. 

Pozn. Ceny vybavené chatky zahrnují lázeňský poplatek, ubytovací poplatek 
z lůžka a parkování osobního vozu u chatky.

Všechny ceny dále zahrnují permanentku pro přístup k jezeru, teplou 
sprchu v sociálním zařízení a společnou kuchyňku

Rekreační pobyt v chatce/karavanu začíná dnem příjezdu od 14.00 hod. a 
končí dnem odjezdu do 10.00 hod.

Jednodenní pobyty v chatkách příplatek 20%

CCENÍKENÍK PLATNÝPLATNÝ PROPRO SEZONUSEZONU 2014 2014

POZOR ! Mimo hlavní sezónu výrazné slevy na POZOR ! Mimo hlavní sezónu výrazné slevy na 
ubytování v chatkách !ubytování v chatkách !

Informujte se na uvedených telefonních číslech.Informujte se na uvedených telefonních číslech.

Telefon/fax: 00 420 482 723 469Telefon/fax: 00 420 482 723 469
EE--mail: info@kempkristyna.czmail: info@kempkristyna.cz

www.kempkristyna.czwww.kempkristyna.cz
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AAUTOKEMPUTOKEMP

K R I S T Ý N AK R I S T Ý N A

„JIRÁNEK“„JIRÁNEK“



Vážené dámy a pánové, VÍTÁME VÁS !Vážené dámy a pánové, VÍTÁME VÁS !

Jsme velmi potěšeni Vaším zájmem o náš autokemp. Nabízíme Vám klidný rodinný kemp u jezera Kristýna vzdáleného 
150 m. Mimo přírodního koupání a možnosti jachtingu se nabízejí také tenisová a volejbalová hřiště a kolem celého areálu 
jsou vhodné podmínky pro jízdu na kolečkových bruslích. Jezero je vhodné jak pro vodní sporty, tak k rybaření. Pro hosty 
našeho autokempu je přístup k jezeru ZDARMA. Autokemp je vzdálený 1500 m od centra města Hrádek nad Nisou, 
kde nabízí své služby tenisový areál, je zde několik výborných restaurací a supermarket. 

SSLUŽBYLUŽBY

Součástí autokempu je nově zrekonstruované moderní sociální zařízení s teplými sprchami zdarma, 
recepce  s téměř nepřetržitou službou, kde je zajištěn prodej základních potravin, chlazených nápojů, 

hygienických potřeb, pohlednic, map, poštovních známek atd.
Dále je Vám k dispozici koutek s nerezovými dřezy a teplou 
vodou pro mytí nádobí, mikrovlnná trouba a rychlovarná konvi-
ce. Za poplatek je možné využít automatickou pračku, možné je i 
zapůjčení venkovního grilu.
Zdarma je k dispozici úschovna jízdních kol. 

UUBYTOVÁNÍBYTOVÁNÍ

Pokud nemáte možnost přijet s vlastním karavanem či stanem, nabízíme Vám ubytování v plně vybavených chatkách.

PPĚŠÍĚŠÍ AA CYKLOTURISTIKACYKLOTURISTIKA

TIPY TIPY NANA VÝLETVÝLET

Hrádek n. N. - státní hrad a zámek Grabštejn
Návštěvnicky nejatraktivnější částí objektu je zámecká 
kaple sv. Barbory, jejíž interiér zdobí cenné fresky ze 16. 
stol. a je tak nejkrásnější renesanční kaplí českého venko-
va. Hrad je přístupný od nejhlubšího sklepení až po ochoz 
hradní věže, která umožňuje široký rozhled do trojzemí. 
Konají se zde také různé výstavy a koncerty.

Liberec - vzdálen 25 km od našeho autokempu.
Navštivte Zoologickou zahradu s unikátními bílými tygry, plavecký 
bazén s nejdelším tobogánem mezi Mnichovem a Moskvou, aquapark a 
zábavní centrum Babylon. Můžete zde také obdivovat Liberecký zámek, 
Oblastní galerii, Severočeské muzeum a Radnici. Nezapomeňte si udělat 
výlet na dominantu města Ještěd—1012 m 
vysoký vrchol korunovaný pozoruhodnou 
siluetou horského hotelu. Na dosah ruky je 
také zámek Sychrov známý z pohádky    
Zlatovláska

NNAVŠTIVTEAVŠTIVTE TAKÉTAKÉ TATOTATO MĚSTAMĚSTA::
Chrastava - 2. největší muzeum hasičské techniky v ČR  Turnov - srdce Českého ráje (ikonou Trosky)
Frýdlant - jedinečný příklad symbiózy hradu a zámku, zaujme Vás široká sbírka dýmek a zbrojnice 
Žitava (D) - historicky unikátní železnice do lázní Oybin   Lázně Jonsdorf (D) - „Téměř v tropech“ motýlí dům a dům plazů

Chatky jsou nové, jednopokojové, 2-4 lůžkové 
s možností přistýlky. Mezi základní vybavení 
patří lednice a nábytek. Součástí plně vybave-
ných chatek je kuchyňka s vařičem, rychlovar-
nou konvicí a nádobím. U každé chatky je ven-
kovní sezení a osvětlení. 

Poloha Hrádku nad Nisou—město na hranici tří států, láká k častým výletům do sousedního Polska a Žitavy. 
Právě trojmezí ČR, SRN a Polska díky svému nesčetnému množství pěších a cyklistických tras, je význačnou oblastí pro pěší 
turistiku, rodinné výlety a je opravdovým rájem cyklistů. 




