SLEVOVÉ KARTY PRO KARAVANING
Na základě diskuze na výroční schůzi připravil jsem Vám přehled slevových
karet pro karavaning. Je to dobrá věc pro předsezonní cesty. Doporučuji, však
předem pečlivě u jednotlivých karet prostudovat, v kterých kempech a
v jakém časovém období lze tyto karty platí.

Camping Cheque
Systém Camping Cheque mimo sezónu zajišťuje jednotnou cenu 15€.
Jeden šek zahrnuje ubytování pro dva na jednu noc (obytné auto
včetně elektřiny. Systém je jednoduchý: jeden šek = jedna noc (
platnost šeků je dva roky od vystavení). Caming Cheque existují ve formě papírové poukázky nebo
elektronické karty Gold card.
Kartu lze zakoupit přímo na webových stránkách www.campingcheque.com . Na této webové stránce
naleznete i mapu kempů kde systém Camping Cheque uznávají.
Také lze poukaz zakoupit v Praze v Camping Praha Klánovice, V jehličině 391 Praha 9 –Klánovice 190 14
Tel: 774 737477, e-mail: Info@campingpraha.cz, web: www.campingpraha.cz

Holiday Cheque
Jedná se o systém zlevněných cen komfortního ubytování. Při vedlejší či začínající
hlavní sezóně lze využít ubytování v pětihvězdičkových kempech po celé Evropě. S
Holiday Ceque lze ušetřit až 60% z celkové ceny kempu. V hlavní sezóně platí
zvýhodněné ceny prvních 14 dní v červenci a posledních 14 dní v srpnu.
Poukaz lze objednat na webových stránkách www.holidaycheque.co.uk
Také lze poukaz zakoupit v Praze v Camping Praha Klánovice, V jehličině 391 Praha 9 –Klánovice 190 14
Tel: 774 737477, e-mail: Info@campingpraha.cz, web: www.campingpraha.cz

Camping Card ACSI
Nejstarší a velice rozšířené po celé Evropě. Přes 1850 kempů po celé
Evropě akceptuje tuto kartu. Cena je vždy 11, 13, nebo 15€. Platná je
vždy mimo hlavní sezónu. Karta je platná jen jeden rok a je nepřenosná.
Slevy můžou být až 50%. Kartu lze objednat přes internet na webových

stránkách www.campingcard.nl. Karta stojí 13€, když si kartu zaplatíte na dva roky, vyjde Vás karta na
rok na 10€. Součástí karty je také katalog s kempy které kartu akceptují.

Camping Card International
Tyto karty urychlují registraci návštěvníka v kempech,
slouží jako průkaz totožnosti. Držitel má právo na
přednostní ubytování a slevy. Které se v hlavní i mimo sezónu pohybují 5- 30% CCI karta je povinná v
některých kempech ve Švédsku a Dánsku. Po dobu ubytování v kempu se na majitele také vztahuje
pojištění za odpovědnosti proti poškození vybavení kempinku nebo škodám třetích stran až do výše
dvou a půl milionů Švýcarských franků. U nás kartu zakoupíte přes federaci campingu a caravaningu ČR,
a to pro členy ÚAMK, Českomoravského camping clubu v KČT nebo asociace turistických oddílů
mládeže. Karta je také dostupná na portálu caravan24.cz. Cena karty je 190 kč.
V pražském infocentru Klubu českých turistů vyjde karta na 135 kč (stav 2012).

Camping Card Scandinavia
Tato karta je akceptována ve všech kempech v Dánsku, Švédsku, Finsku a v
Norsku je tato karta povinná. Platí také v dalších 16 zemích v Evropě.
Karta má mnoho druhu slev a také usnadňuje registraci při ubytování.
Karta stojí 6€ a lze jí zakoupit přímo v kempu při ubytování, ovšem jen v hlavní sezóně.
Kartu lze také objednat přes internet za 13,50€, doručení trvá asi 3 týdny. Karta je doživotní, jen po
roce Vám jí vždy v kempu aktualizují příslušnou samolepkou. Na rodinu držitele karty se vztahuje
pojištění.
Web Finsko: www.camping.fi, Web Norsko: www.camping.no, Web Švédsko:www.camping.se
Informace byly převzaty z http://www.obytne-vozy.cz/kempinkove-karty
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