Jarní sraz klubu se koná v autokempu Vážka ve Varvažově
v termínu 24. až 26. Června 2022
Bohužel máme sraz až tento poslední víkend v červnu, dříve nebylo
možné ubytování zajistit, v kempu byla v dřívějších termínech vždy již
několik chatek obsazených. Tak se prostě sejdeme tento rok těsně
před prázdninami.
Ubytování je možné:
ve dvou 4lůžkových bungalovech s WC, sprchou a lednici
ve čtyřech 5lůžkových chatách, s pokoji 2+3lůžkovým, s WC, sprchou
a lednici
v jedné 4lůžkových chatě s WC, sprchou a lednici
v šesti 3lůžkových chatách s palandou a válendou
v pěti 2lůžkových chatách s palandou
s možností parkování pro 8 obytných vozů
a stanování na louce.
Ceny za ubytování:
ve 4lůžkových bungalovech cena den 1250 Kč s možností přistýlky
100 Kč na den.
5lůžková chata 1250 Kč na den
4lůžková chata na den 1000 Kč
3lůžková chata 650 Kč na den
2lůžková chata 400 Kč na den.
Elektřina se bude platit ze skutečné spotřeby 10 Kč/kWh
Obytné auto nebo přívěs s elektřinou 250 Kč na den
Obytné auto nebo přívěs bez elektřiny 150 Kč na den
Stan velký (4+) 100 Kč na den a stan malý 80 Kč na den
U karavanů, přívěsů a stanů poplatek na dospěláky 100 Kč na den,
děti do 3 let zdarma, děti 4-12 let 60Kč na den.
Rekreační poplatek tedy vzdušné pro osoby nad 18 let 20 Kč na den,
poplatek za lůžkoviny 80 Kč na osobu,WI-Fi zdarma. Objednávky na
ubytování směrujte na Karla Pálka (733653609) a pozor, kemp se plní.

Vjezdné tentokráte bude dobrovolné, prostě dáte tolik kolik budete
chtít a to všichni i ti, co přijedou jen na kukačku. Ti budou muset mimo dobrovolného vjezdní uhradit 70 Kč za automobil, prý příplatek
na vyčerpanou vodu na sociálkách.
V areálu je otevřená restaurace, kde jsou připravena jídla na objednávku i nějaká hotová jídla a bylo mi přislíbeno čepovat pivečko alespoň do půlnoci.
Prosím, znovu připomínám, nezapomeňte přivést pytlík balených
bonbonů, děkuji.
A teď jenom něco rychlého k programu. Vyhlašujeme maškarní rej na
sobotní odpoledne. Pochopitelně uvítáme masky i u dospělků.
Program dostanete při vjezdu, kde bude vše upřesněno časově.
Nezapomeňte si zablokovat chatky u Karla Pálka, docela se to plní.
Zatím se mějte fajn a doufám, že se všichni na jarním sraze uvidíme.
Objednala jsem i počasí, ale to uvidíme až ve Varvažově, jestli dorazila moje včas objednávka. Zatím se mějte krásně a dejte na sebe
pozor.
Milena

