
    Vyplňte, prosím, kompletně údaje na zadní straně karty (pokud nebude 
karta kompletně vyplněna, nelze ji použít)

    Ukažte slevovou kartu, pro 2 osoby, již při příjezdu/ přihlášení v kempu

    Paušální cena je (v 612 kempech) včetně až 3 dětí ve věku do 6-ti let.

    Užijte si v kempu svoji levnou dovolenou v období platnosti slevové karty, 
jak dlouho sami budete chtít

    Předložte CampingCard kartu na recepci i při odjezdu/ placení Vašeho 
pobytu.

    Za pobyt (za standardtní ubytovací místo s přípojkou elektřiny a 2 
osoby, příp. děti) zaplatíte v každém campingu uvedeném v katalogu 
zvýhodněnou CampingCard ACSI cenu  12€, 14€, 16€ nebo 18€* + případné 
poplatky obci.

    Za pobyt platíte přímo až v kempu, neplatíte žádné zbytečné poplatky za 
administrativu 

  * Informace o připadných dalších platbách za služby navíc naleznete v katalogu,  
 nebo v češtině  na www.camp.cz/acsi

Jak používat slevovou kartu CampingCard ACSI

Navštivte naše internetové stránky pro další informace:

Routeplanner 
plánovač trasy s detailními mapami každého regionu

Vyhledávač 
Vyhledávání podle regionu, názvu místa, nebo jména kempu

Aktuální informace 
o kempech

GPS-souřadnice 
Pro všechny kempy. Jednoduše souřadnice zadejte nechte se donavigovat 
přímo až před vjezd do kempu. GPS Souřadnice si stáhnéte zdarma na:  
www.CAMPINGCARD.com

Slevová karta je platná pouze v 2739 kempech, které jsou zapojeny 
do slevového systému CampingCard ACSI. Tyto pak mají na recepci 

i vylepenou samolepku s logem 



Jak používat slevovou kartu 
CampingCard - ACSI

www.CAMPINGCARD.com



Vybavení
Vybavení/služba u které je uveden symbol * může být u popisu jednotlivého campingu uvedena 
tučným písmem. Pak toto signalizuje, že vybavení/služba není zahrnuta v ceně ubytování, ale za 
poplatek. Vybavení/služby bez* nebudou uvedeny tučným písmem nikdy. Toto však neznamená, 
že jsou vždy zdarma. Je zde však jedna výjimka: pokud jsou v kempu povoleny psi, pak je při 
použití slevové karty CampingCard vždy jeden pes zdarma, i když bude tato služba vytištěna 
tučným písmem.

M Základní pravidla
A ACSI klubová karta je akceptována 

jako doklad totožnosti
B  Pas, nebo identifikační průkaz je povinný
C  Možnost platby kreditní kartou
D  Možnost platby debetní kartou/ Maestro
E  V mimosezóně nejsou psi povoleni
F*  V mimosezóně je povolen pouze 1 pes 

(musí být na vodítku)
G*  V mimosezóně je povoleno i více psů 

(musí být na vodítku)
H  Zákaz vjezdu vozidel během polední pauzy
I Pobyt se stanem / stanování možné
J   Pobyt s karavanem možný
K   Vhodný i pro větší karavany > 5,5m 

(bez tažného zařízení)
L   Pobyt s obytným autem možný
M   Vhodný i pro větší obytná 

auta > 8m a > 4 tuny
N   Místa se zákazem vjezdu 

automobilů (parkují mimo)
O   Pobyt s karavanem s 2 nápravami možný
P*  malý stan navíc je možný
Q   všechny druhy barbecue povoleny
R   barbecue na uhlí povolen
S   barbecue na plyn povolen
T   barbecue na elektřinu povolen

N poloha, povrch míst a stín
A Písečná pláž
B Nachází se v lese
C Nachází se u řeky/ potoka (max. 0,1 km)
D Nachází se u jezera / rekreačního rybníka 

(max. 0,1 km)
E Nachází se u moře (max. 0,5 km)
F Poblíž sjezdu z dálnice (<10 km)
G Veřejná doprava v blízkosti 

campingu (max. 0,5 km)
H Obtížný přístup pro karavany /obytná auta
I Svažitý terén

J Kempová místa řešena v terénu jako terasy
K Panoráma
L Plocha na opalování
M Travnatá pláž
N Oblázková pláž
O Kamenitá pláž
P Uměle zpevněná pláž
Q Skalnaté pobřeží
R Tráva
S Písek
T Pevný podklad
U Zpevněná místa
V Dělená/ označená místa
W Místa bez stínu
X Místa částečně ve stínu
Y Místa  více ve stínu

O Sport a zábava
A Pár hracích prvků pro děti
B Dětské hřiště - velké
C* Dětské hřiště pod střechou - herna
D Dětská farma - minizoo
E* Golfové hřiště  (min. 6 jamek)
F* Golfové hřiště v blízkosti 

kempu (max. 10 km)
G* Petangue
H Značené turistické stezky poblíž kempu
I GPS- turistické výlety
J Cyklotrasy  začínající od kempu
K Půjčovna kol
L Půjčovna elektrokol
M* Tenisové kurty
N Multifunkční sportovní hřiště
O* Vyjíždky na koních
P* Vyjížďky na ponících
Q* Crazy golf
R Stolní tenis
S* Squash 
T* Bowling a / nebo kuželna
U Herna pro děti / Miniclub



V* Fitness
W Televize
X Řeka / potok s možností 

koupání (max. 0,1 km)
Y Koupání v rybníku/ jezeře (max. 0,5 km)
Z Přírodní koupaliště  (max. 0,1 km)

P Vodní rekreace /Nákupy a restaurace
A*  Možnost rybolovu
B* Venkovní bazén
C* Venkovní bazén vyhřívaný
D* Krytý bazén s posuvným zastřešením
E* Krytý bazén (s posuvným 

zastřešením) vyhřívaný
F* Vnitřní krytý bazén – vyhřívaný
G* Brouzdaliště (pro 1-3 leté děti, < 40 cm vody)
H* Brouzdaliště vyhřívané
I* Aquapark – vodní svět
J* Vodní skluzavka/ tobogán (> 10 m)
K* Vířivka
L* Pára
M  Vodní hřiště pro děti
N* Sauna
O* Termální lázně
P* Hydromasáže
Q Prodej čerstvého pečiva v kempu
R Prodej základního sortimentu potravin
S Prodej potravin – velký výběr 
T SnackBar
U Občerstvení – take away
V Pizzérie
W Samoobslužná restaurace
X Restaurace (omezená nabídka)
Y Restaurace (velká nabídka jídel)
Z Bar

Q Mytí nádobí, praní a vaření / Sanitární 
 zařízení
A* Pračka(y)
B* Sušička(y) prádla
C WC pro seniory
D Budova sanitárního zařízení vytápěná
E Speciální sanitární zařízení pro děti
F Babyroom – přebalovací místnost
G Výlevka na chemické WC
H Sprchy pro seniory (speciální 

madla na stěnách)
I Dřezy na mytí nádobí: studená voda
J* Dřezy na mytí nádobí: teplá voda

K Dřezy na ruční praní: studená voda
L* Dřezy na ruční praní: teplá voda
M Umyvadla: studená voda
N Umyvadla: teplá voda
O Sprchy: studená voda
P*  Sprchy: teplá voda
Q* Rodinné sprchy
R* Rodinné WC
S* Privátní sanitární zařízení
T* Privátní WC
U Standartní WC
V Turecké WC
W  Toaletní papír k dispozici
X Přípojka vody na místě/ u místa (max. 15 m)
Y Přípojka vody a kanalizace 

na/u místa (max. 15 m)
Z Zdroj napouštění pitné vody 

poblíž místa (max. 50 m)

R Různé
A Možnost rezervace i při použití 

ACSI CampingCard
B Speciální zázemí pro obytná 

auta - servisní místo
C Speciální kempová místa pro obytná auta
D Kemp je přes den i v noci klidný 

(bez rušivého hluku)
E Kemp je klidný jen v noci
F Cesty a silnice jsou osvětlené
G Defibrilátor
H* Možnost internetu- internet point
I* WIFI – centrální místo
J* WIFI - pokrytí 80%
K Peněžní automat/ možný cashback
L Možnosti nákupu ve vzdálenosti... km
M Výměna/ prodej plynu
N* Hlídání dětí
O Chladící boxy/ledničky k pronájmu
P Trezory k pronájmu
Q Rezervace není možná
R Místa s  TV a rádio přípojkou
S Areál hlídán ostrahou
T Prostor pro venčení psů


