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V  p rovozu  C e lo ročn ě 

Během Frenštátského kulturního léta se v areálu 
autokempu konají pravidelně koncerty a promítá 
zde i letní kino Špalek. Vstup na koncerty i promítání 
je pro ubytované zdarma.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ

A AKTUÁLNÍ CENÍK VIZ

www.autokemp-frenstat.cz

V provozu celoročně

Autokemp Frenštát pod Radhoštěm pravidelně 
získává ocenění v anketě Nejlepší kemp roku, a to 
již od roku 2012.
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Autokemp Frenštát pod Radhoštěm se nachází 
v krásném prostředí podhůří Moravskoslezských 
Beskyd při výjezdu z města ve směru na Kopřivnici 
a Nový Jičín. 
V těsné blízkosti je moderní aquapark a v okolí 
atraktivní turistické i cyklistické trasy.

Vybavení kempu
• Občerstvení s posezením přímo v areálu
• Hosté autokempu mají možnost si zajistit 

stravování formou polopenze v blízké restauraci
• 22 chatek (dvoupatrová chatka pro 8 osob 

vybavená krbem, 6 chatek pro 2 osoby, 15 
chatek pro 4 osoby a z toho dvě pro 4 osoby 
s bezbariérovým přístupem) 

• Všechny chaty jsou vybaveny sprchovým koutem, 
WC, kuchyňkou, ručníky a ložním prádlem

• Celoroční možnost přikoupení přistýlky
• Návštěvníci v karavanech mají možnost se napojit 

na venkovní přívody vody a elektrickou síť
• Udržovaná plocha pro stany
• V areálu je budova s kuchyňkou, společenskou 

Bonus
• 2 x volný vstup do aquaparku nebo krytého 

bazénu pro ubytované v chatkách na dobu 
5 a více nocí (nevztahuje se na ubytované 
na přistýlkách a děti do 3 let)*

• 1 x volný vstup do aquaparku nebo krytého 
bazénu pro ubytované v karavanech a stanech 
na dobu 4 a více nocí (nevztahuje se na děti 
do 3 let)*                            * Změna vyhrazena *

místností, prádelnou. Sprchy a WC jsou 
k dispozici nepřetržitě.

• Naleznete zde i otevřené ohniště a pergoly s 
krby na grilování. Dřevo je zdarma, sekyra na 
dřevo, rošty na grilování a tyče na opékání jsou 
k zapůjčení na recepci

• Provoz je celoroční, v zimním období jsou chatky 
vytápěny.

• Půjčovna koloběžek, kol, čtyřkolek
 
V kempu je dětské, dopravní a badmintonové 
hřiště, kuželky a stoly na stolní tenis.

Celý areál autokempu je vybaven bezbariérovými 
přístupy a v celém prostoru kempu je dostupná síť 
WI-FI.


