Klidné dny v malebném koutě pošumavské přírody prožijete v autokempu Hájovna nedaleko
městečka Kdyně. Kemp nabízí ubytování ve 2, 3 a 4 lůžkových chatkách s možností přitápění.
V kempu naleznete také dostatečné prostory pro obytné přívěsy a stany, které jsou vybaveny
el. přípojkami. Dobré jídlo si můžete vychutnat v restauraci Hájovna, nebo využít společnou kuchyňku
s plynovými vařiči. Všechny základní potraviny lze zakoupit přímo v areálu. V kempu je moderní
sociální zařízení se sprchami. Pro sportovní nadšence je v kempu k dispozici hřiště na volejbal
a nohejbal a krytý altán pro stolní tenis. Děti si vyhrají na dětském hřišti s prolézačkami, houpačkami
a skluzavkou. Krásné slunečné dny si můžete užít u velkého přírodního koupaliště v těsné blízkosti
areálu, pokud Vám nebude přát počasí, máte možnost vyrazit do 2,5 km vzdáleného aquaparku.
Autokemp Hájovna je lemován zalesněnými vrchy, které vybízejí k turistice, cykloturistice
a houbaření. V blízkém okolí je cílem návštěvníků hora Koráb s rozhlednou a restaurací, která patří
k nejvyšším vrcholům Chudenické vrchoviny. Inspirací pro výlety do středověku mohou být zříceniny
Nový Herštejn, Příkopy, Netřeb a hradní rozhledna Rýzmberk, kde se v přírodním amfiteátru
každoročně pořádá Rýzmberský hradní guláš - festival folkové a country a trampské písně.

Židovské památky reprezentuje např. synagoga ve Kdyni
nebo židovský hřbitov v Loučimi. Kdo chce spatřit
zázračný mlýn, který přemílá staré báby na mladá
děvčata, ten ať se vypraví do Kolovče. A pokud se chcete
alespoň trochu bát, určitě navštivte noční prohlídky
hradu Švihov nebo zámku v Chudenicích, kde se
každoročně odehrávají strašidelné příběhy.

POZNEJ POŠUMAVÍ

Souřadnice GPS: 49°24´9.314´´N, 13°3´21.77´´E

UBYTOVÁNÍ

AUTOKEMP HÁJOVNA ***

Přijeďte se přesvědčit a určitě budete spokojeni!

www.camphajovna.cz
Autokemp Hájovna Kdyně
Na Kobyle 209
345 06 Kdyně
Tel: 379 731 233, 379 731 595
E-mail: automotoklub@kdyne.cz

ZIEL 3

CÍL 3

“Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj”
“Investice do vaší budoucnosti”

POZNEJ POŠUMAVÍ

Více informací o autokempu Hájovna Kdyně, o cenách a
dalších výletech do okolí naleznete na internetových
stránkách www.camphajovna.cz.

