
UBYTOVÁNÍ: 

 
Privat se nachází v klidné části městečka Doksy  
Obě budovy se nachází na Lipovém náměstí v Doksech na strategickém místě kousek od centra města. 
Kontaktní místo: Lipové náměstí 103 
 
Pokoje 2. kategorie - Tyto pokoje mají společné sociální zařízení na patře. 
 
Cena: 300,-/noc (možnost ubytování pouze na 2 a více nocí) 
 
Budova A: 
1. patro:  pokoj  č. 1 čtyřlůžkový 
                          č. 2 dvoulůžkový 
2. patro:  pokoj  č. 3 šestilůžkový 
                          č. 4 šestilůžkový 
 
Budova B:  
1. patro:  pokoj    č. 1 třílůžkový 
                        č. 2 dvoulůžkový 
                        č. 3 dvoulůžkový 
                        č. 5 dvoulůžkový 
                        č. 6 čtyřlůžkový /2x2 lůžka oddělená přepážkou/ 
                        č. 7 třílůžkový 
 
Pokoje 1. kategorie - Tyto pokoje mají vždy k dispozici vlastní WC a sprchu. 
 
Cena: 370,-/noc (možnost ubytování pouze na 2 a více nocí) 
 
Budova B: 
2. patro: pokoj     č.  8 dvoulůžkový 
                       č.  9 čtyřlůžkový 
                       č. 10 třílůžkový 
                       č. 11 čtyřlůžkový 
 
 
Detailní informace k ubytování: 
 
Obě budovy penzionu se nachází na Lipovém náměstí v Doksech na strategickém místě kousek od centra města, kde 
naleznete potřebné služby jako jsou bankomaty, supermarkety, restaurace, informační střediska a také kousek od Disco 
Bílý Kámen. Nejdůležitější je však vzdálenost kůrtů od ubytovaní a ta je cca 15 minut klidnou chůzí. 
 
Budova A  
Jedná se o spaní ve vícelůžkových místnostech na privatě.  
Objekt ubytování je dvoupatrový se dvěma koupelnami. 
Nabízí 4 pokoje (2.kategorie): 1x dvojlůžkový, 1x čtyřlůžkový a 2x šesti lůžkový pokoj. Na každém patře se nachází 
koupelna s WC, v přízemí pak naleznete kuchyň, která je vám plně k dispozici a je vybavená lednicí, vařičem, nádobím, 
rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou a umyvadlem. 
Je zde i menší společenská místnost, kde je možnost při velké skupině či kapacitě lidí navýšít lůžka o další tři místa. Dále 
k budově patří i zahrádka s posezením a možností uložení kol apod. V areálu budovy je možnost parkování pro auta za 
plotem cca 2 místa, jinak je možnost parkování před objektem. 
 
  



Fotografie ubytování budova A: 

 

   
 
 
  



Budova B 
Sousedí s budovou A, a nabízí 2-5 lůžkové pokoje 1. i 2. kategorie.  
První patro má sociální zařízení na chodbě, tudíž jsou sprchy a wc společné.  
Druhé patro je vybavené čtyřmi pokoji (1.kategorie) s vlastním sociálním zařízením, které se cenově liší od prvního patra. 
Možnost parkování před objektem. 
V budově B se nachází i velká jídelna a společenská místnost. 
 
Pro všechny členy kempu bude možnost objednání bohaté snídaně formou švédských stolů…cena snídaně je 80,-Kč. 
Také jak je zvykem bude možnost večerního posezení s grilem a pípou. 
Jsou zde tolerovány bujařejší večery kde se popíjí a debatuje do pozdních večerních i ranních hodin.  
 
Fotografie ubytování budova B: 

  

  
 
 



Možnost zapůjčení koloběžky pro ubytované za 99,- Kč na den..  

 
Trasa na kurty zde.  
 
 
Objednání piva s pípou či gril se řeší na místě, stejně tak jako platba za ubytování. 
 
Check-in je flexibilní 16-21 hod. 
Check-out je do 12 hod. 
 
Při objednávání napište jména, přijmení lidí a počet nocí od-do.  
Také uveďte typ požadovaného ubytování (2. kategorie,  1.kategorie). 

Já posléze potvrdím kapacitu. Ubytování se hradí na místě. 

Kontaktní tel. čísla pro více informací o ubytování jsou 723 222 206(Petr) nebo 773 971 222(Bára) 

http://www.beachklub.cz/uploads/Trasa%20na%20kurty.JPG
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