koupací jezírka
ve výstavbě

RECEPCE

tel./fax: +420 491 451 112
e-mail: atc@atcrozkos.cz
www.atcrozkos.cz
•
•
•
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•

7.00–19.00 hod. denní služba
stálá recepční služba, ubytování, informace, reklamace,
prodej upomínkových předmětů, pohledy, známky, leporela, mapy,
turistické vizitky, karty, cykloprůvodce, apod.
výměna LPG lahví 2 kg a 10 kg
prodej palivového dřeva, dřevěného uhlí
prodej wifi - kupony, den, týden, měsíc, ... síť atcrozkos.cz
prodej rybářských povolenek (nutný český státní rybářský lístek)
výdej slevových kupónů partnerských firem pro naše hosty
prodej hygienických potřeb (mýdlo, zubní pasty, kartáček apod.)
půjčovna skútrů, grilů, adaptérů (euro přípojky 220V/16A)

•
•
•

19.00–07.00 hod. noční služba
ubytování v nočních hodinách
ostraha areálu

Akční slevy pro ubytované hosty (kupóny na vyžádání na recepci)

•
•

Aquapark Kudowa Zdroj – sleva 20 % pro ubytované hosty
zámek Nové Město nad Metují – sleva 10 % na ubytovací doklad  

Půjčovna skútrů (na recepci)
•
•

TGB 50 ccm a TGB 125 ccm (kauce 2000 Kč)
akční cena – půjčovné od 400 Kč

Restaurace „Na Pláži“
•
•
•
•

penze, polopenze, snídaně,
otevřeno 10.00–01.00 hod., kuchyně do 22.00 hod.
na terase diskotéky pro malé i velké, soboty živá hudba
pouťové atrakce v okolí, jeden provozovatel

Pekařský stánek „U Zvonu“
•
•
•

čerstvé pečivo každý den, kromě neděle
otevřeno od 8.00 do 14.00 hod.
základní potraviny

Přírodní koupaliště a brouzdaliště
•
•
•
•

Půjčovna koloběžek (www.tobogan.atcrozkos.cz/)
•
•

otevřeno každý den do 23.00 hod.

Pouťové atrakce
•
•
•
•
•

v prostoru kolem restaurace Na Pláži
pro malé i velké, adrealinové zážitky
autodrom, lodě apod.
výhodné ceny oproti poutím
nabídka atrakcí se v průběhu sezóny mění

k zapůjčení v loděnici nebo stanici VZS u letního kina
cena od 100 Kč za 1–2 hodiny

Půjčovna lodí a šlapadel „U Vodníka“

(www.vzs-nachod.cz/lodenice/)
• otevřeno 10.00–18.00 hod. (změna dle počasí)
• laminátová šlapadla 2–4 osoby (kauce 200 Kč)
• cena od 80 Kč do 150 Kč za veslice, šlapadla, kanoe
• motorové lodě 1-5 osob (kauce 1000 Kč)
• cena 300 Kč/hod., další hodina 200 Kč
• cena včetně paliva

Parník Rozkoš
•
•
•

vyhlídkové plavby severní částí Rozkoše max. 9 osob
nepravidelná doprava – objednávky v loděnici  
skupinové jízdné 500 Kč

Ošetřovna a Vodní záchranná služba (v budově letního kina)
•
•
•

24 hod. denně v sezoně
kvalifikovaný personál
záchranářská výbava a zkušenosti

Letní kino (www.kinorozkos.atcrozkos.cz)
•
•
•
•

Stánky s občerstvením, textil, bižuterie, apod.
•

pro ubytované zdarma, ostatní za vstupné do areálu
plovoucí mola, služba Vodní záchranné služby - plavčík
plovoucí atrakce AVIVA na vodě
brouzdaliště pro malé neplavce – plněno pitnou vodou

dle programové nabídky – plakáty, www.kinorozkos.atcrozkos.cz
cena dle programu
občerstvení stánek“ U Kina“
vstup pro cizí návštěvníky, do areálu kina přes recepci 1/2 hodiny před
představením zdarma

Kozí ranč (směrem k sauně, za ubytovnou)

•
•

stádo kamerunských koziček
pro ubytované zdarma

Sauna Rozkoš (www.vzs-nachod.cz/sauna/)

•
•
•
•

společná 16.00–22.00 hod.
občerstvení
každý pátek, po celý rok
vstupné od 70 Kč do 150 Kč

