SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CAMPINGU a CARAVANINGU
Vás čo najsrdečnejšie pozýva na
Otvorenie letnej sezóny na Liptove
a
Oficiálne otvorenie nového kempingu ATC Marina Liptov

PRVÝ ZRAZ v rezorte : 31.5.-2.6. 2019
s kapacitných dôvodov je nutné sa prihlásiť do 27.05.2019!!!!
Kontakt, prihlasovanie a rezervácie: camp@marinaliptov.sk

ATC MARINA LIPTOV
ATC Marina Liptov je jedinečné miesto na kemping situované na návrší moderného rekreačného strediska
Marina Liptov.
Vychutnajte si 360 stupňový výhľad na hladinu Liptovskej Mary, Západné a Nízke Tatry, Chočské vrchy a okolité lúky
a pasienky. Oceníte úžasnú polohu s privátnou atmosférou a zažijete skvelú dovolenku.

V kempe je k dispozícii :
 plocha s rozlohou 6000 m2
 mobilné domy
 parkovacie miesto pre karavany má komfortne
k dispozícii elektrickú a vodovodnú prípojku a odpad
priamo na mieste
 úplne nová budova sociálnych zariadení vrátane
zariadenej kuchynky a pračovne
 vý levka s tecú cou vodou na vyprá zdnenie chemické ho
WC
 miesto na vypú st anie odpadovej vody z obytný ch
automobilov
 v areáli strediska je pokrytie wifi internetom
 priestor vstupnej brány je monitorovaný kamerovým systémom

PROGRAM:

piatok 31.05.2019
o
o 11:00 hod
o

príchod účastníkov, možný už aj štvrtok 30.5.2019
Otvorenie letnej sezóny s programom za prítomnosti Petry Vlhovej
Voľný program, zoznámenie sa s okolím

sobota 01.06.2019
o
o 14:00 hod
o
o večer

Aktivity ponúkané rezortom
Oficiálne otvorenie kempingu spojené s bohatým programom a občerstvením
Vyhliadková plavba po Liptovskej Mare ( 10€ / osoba, min. počet 6 osôb na plavbu)
zábava pri reprodukovanej oldies hudbe v spoločenskom stane

CENNÍK ATC MARINA LIPTOV
KARAVANY
Dospelá osoba
Dieťa 3 - 15 rokov
Obytné auto
Obytný príves/karavan
Osobné auto
Motocykel
Poplatok za domáceho miláčika
STANY
Vlastný stan dospelý
Vlastný stan dieťa 3 - 15 rokov
Osobné auto s vlastným stanom - parkovanie
Stany Husky na prenájom
Elektrická prípojka pre karavan a stan

Osoba/Noc
6.50 €
3.00 €
11.00 €
6.00 €
5.00 €
3.00 €
2.00 €
7.00 €
5.00 €
5.00 €
od 50.00 €
4.00 €

Majitelia CCI karty 10% zľava na podujatie
25.00 € pre 2 dospelé osoby, karavan, auto, obytné auto, elektrická prípojka /noc + 0,40€ turistický poplatok osoba/ noc
Iné zloženie posádky doplatok podľa cenníka s 10% zľavou
MOBILNÉ DOMY
Plne zariadené, kapacita 6 osôb
Domáci miláčik v mobilnom dome
Miestny turistický poplatok

100.00 €
10.00 €
0.40 €

AKTIVITY V STREDISKU MARINA LIPTOV
 požičovňa a charter lodí
 plachetnice
 vodné športy: vodné skútre, paddleboardy, kanoe,
kajaky
 rekreačný rybolov, predaj povoleniek
 cykloturistika
 požičovňa bicyklov
 fitness centrum, outdoor fitness
 wellness centrum (v letnej sezóne na objednávku)
 vnútorný bazén

STRAVOVACIE A REKREAČNÉ MOŽNOSTI






gril bar na móle
reštaurácia s terasou s najkrajším výhľadom na Liptovskú Maru
pláž so sprchou, ležadlami a baldachýnmi, pohodlný vstup do vody
detské ihrisko
kultúrne podujatia na móle a na pláži počas leta, viac info v časti Eventy

AKTIVITY V OKOLÍ















veža kostola Panny Márie zo zatopenej dediny 3km
archeoskanzén Havránok 3km
Prosiecka a Kvačianska dolina 6km
aquapark Bešeňová 6km
aquapark Tatralandia 6km
najväčší babyland Vila Betula 6km
ZOO kontakt 10km
kúpele Lúčky 13km
motokáry Go Kart 15km
Adrenalín centrum v LM 15km
Vlkolínec 22km
Demänovská ľadová jaskyňa 30km
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 40km
Oravský hrad 42km

INÉ SLUŽBY






Práčka - 1 pranie bez čistiacich prípravkov
Zapožičanie grilu
Požičanie bicykla s prilbou na 24h
Športové potreby za depozit
Raňajky v reštaurácii Marina 8.00 - 10.00

ĎALŠIE INFORMÁCIE
-

Cena ubytovania zahŕňa nové sprchy, toalety, kuchynku,
wifi pripojenie, vstup na pláž
Na recepcii sa nachádza obchod so základným
sortimentom
V areáli sa nachádza požičovňa lodí, centrum vodných
športov, požičovňa bicyklov a detské ihrisko
V letnej sezóne vyhliadkové plavby na katamaráne
V letnej sezóne gril bar na móle
Kúpanie vo vnútornom bazéne alebo na pláž v Liptovskej
Mare
V hlavnej budove sa nachádza wellness a fitness centrum

