
Ubytovací zařízení 

Název zařízení: 

 

Autokemp Hájovna Kdyně 

Typ zařízení: 

 

kemp 

Adresa: 

 

Na Kobyle 209 

345 06  Kdyně 

E-mail: automotoklub@kdyne.cz 

WWW stránky: www.camphajovna.cz 

Telefon: 379731595, 379731233-recepce 

Kontaktní osoba: p.Ludvík Blahník 

Popis objektu: 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytování v kempu je ve 2,3 a 4 lůžkových chatkách 

S možností přitápění. Některé 3-lůžkové chatky jsou  

Se sociálním zařízením. 

V kempu jsou prostory pro karavany a stany. 

Součástí kempu je Restaurace Hájovna, kde je 

Možné se celodenně stravovat. Všechny základní 

Potraviny lze zakoupit přímo v areálu kempu. 

V kempu je možnost sportovního vyžití. 

Pro děti je k dispozici dětské hřiště.  

Propagační materiály: 

 

Potřebné p. materiály: 

 

Viz. www.camphajovna.cz 

 

Počet lůžek: 

 

Pokoje: 

 

 

Počet:                 Cena v sezóně:              Cena v mimosezóně: 

1lůžkové    

2lůžkové    

3lůžkové    

4lůžkové    

Vícelůžkové    

Bezbariérové    

Přistýlka    

Počet lůžek:109 

 

Chaty: 

 

 

Počet:                 Cena v sezóně:                 Cena v mimosezóně: 

1lůžkové    

2lůžkové 8 / +5 270,- / 190,- 270,-/  190,- 

3 lůžkové 2 / +7 405,-/585,- 405,- / 585,- 

4lůžkové 8 540,- 540,- 

Vícelůžkové 5-lůžk. 6 675,- 675,- 

Bezbariérové 5-lůžk. 6   

Přistýlka    



Ubytovací zařízení 

Vybavení:  Ložní prádlo a prošívané deky jsou součástí 

Vybavení chat. V chladných dnech je v  

Chatkách možnost přitápění infrazářičem. 

V chatkách jsou elektric.zásuvky a lednice.  

Potřeby pro vaření a jídlo /nádobí,příbory/ 

Musí mít host vlastní. Kemp je vybaven moderním 

Sociálním zařízením, sprchami na mincovní automaty s teplou 

vodou, dále společnou kuchyňkou, 

Společenskou místností s televizí a společnou prádelnou. 

Pro sportovní vyžití je k dispozici hřiště na volejbal, 

Basketbal, nohejbal, krytý altán pro stolní tenis, 

Ruské kuželky. 

Pro děti je k dispozici dětské hřiště s prolézačkami, 

Houpačkami a skluzavkou.Nákup všech základních 

Potravin,nápojů je možné v kiosku v areálu kempu. 

V bezprostřední blízkosti kempu je přírodní koupaliště. 

V restauraci Hájovna je možnost celodenního stravování. 

 

Možnost stravování 

v objektu: 

V Restauraci Hájovna 

Certifikace:ANO 

 

Zájem o certifikaci: 

 * * * 

Prostory pro konání akcí: 

 

V Restauraci Hájovna 

Pořádání akcí v objektu: 

Ne 

 

Termíny a názvy 

pravidelných akcí: 

   

 

 

 

Automobilový slalom pod Korábem ve Kdyni 

Bezbariérový přístup: ANO 

Realizovaný projekt v CR: 

 

 

Provozování 

volnočasových aktivit: 

 

Hřiště na volejbal,nohejbal,basketbal a další 

míčové hry 

Vlastní 

parkoviště/možnost 

parkování 

ANO, možnost parkování u chat 

Další informace o 

objektu: 

 

 

 

 

 

Kemp leží v klínu šumavských lesů na úpatí 

hory Koráb v klidném prostředí obklopeném přírodou. 



Ubytovací zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie objektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


