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SÁZAVSKÝ OSTROV
Mít alespoň chvilku jako Robinson? OMG, nač ta skromnost? Zkuste na nějaký pěkný ostrov vyrazit rovnou
na několik dní. Můžete na něj dojet vlakem z Prahy
a přejít lávku přes řeku Sázavu, anebo po řece na něj dopádlovat. Sázavský ostrov s kempem, dvěma restauracemi, celoročním provozem, sportovišti a prostorem pro
nenáročné pohybové aktivity leží kousek od hlavního
města. Ve spolupráci s půjčovnou lodí Bisport nasednete
na ostrově na kánoi nebo raft a vydáte se na jednodenní
i vícedenní výlet po i proti proudu s kompletním servisem. Pro týmy i jednotlivce je místo dokonalé i v případě, že nefandí vodáctví nebo přítomnosti vodního živlu:
čas tu příjemně ubíhá při volejbale, ruských kuželkách
nebo ping-pongu, nehledě na to, že v létě na ostrově
funguje plážový bar. Kousek od něho se nachází stylová restaurace Sázavská taverna s příjemným posezením
na terase, otevřeným ohništěm a grilovacími stanicemi,
u kterých je nejpříjemněji večer.
Přestože má místo v názvu slovo kemp a také tu skutečně můžete stanovat, nabízí ubytování i v moderně
zařízených apartmánech, mobilních domech s vlastní
terasou a hotelových pokojích. I přes veškeré výdobytky
civilizačního pohodlí zůstalo Sázavskému ostrovu dostatek tábornické atmosféry. Vzdálené houkání Posázavského Pacifiku není zvukomalebná umělá kulisa, ale
skutečná pocta ostrovnímu dobrodružství.

Aktivity

Co byste si s sebou vzali na pustý ostrov v Karibiku? A co si sbalíte na ten
Sázavský?

Adresa

V resortu:
Fotbal, nohejbal a volejbal na upraveném hřišti, ruské
kuželky, venkovní ping-pong, obří trampolína. Pramice
pro obeplouvání ostrova.

Rekreační areál Sázavský ostrov
Poznaňská 297, 285 06 Sázava
GPS: 49.8805319N, 14.9065078E

Kontakt
Tel.: +420 702 030 263 | E-mail: ubytovani@kempsazava.cz

TIP na blízké aktivity:

V okolí je možnost vyjížďky na koních, z ostrova se můžete vydat po červené, zelené, modré a žluté turistické
trase pěšky nebo na kole na Posázavskou cyklostezku.

www.kempsazava.cz
www.facebook.com/SazavskyOstrovOfficial

Cena:

Typ ubytování:

Lůžka:

Sezona:

Vzdálenost z Prahy:

Přestup:

Kapacita stravování:

Wifi:

od
400 Kč os./den

mobilní domy;
hotelové pokoje;
apartmány

24
+70
+22

01–12

44 km
1 hod. 17 min.

1

restaurace
50 osob;
zastřešená terasa
30 osob

ano

