
Kemp Želízy se nachází v CHKO 

Kokořínsko, je výborným výchozím 

bodem pro milovníky turistiky, 

cyklistiky a hlavně pro všechny, co 

mají rádi krásnou přírodu.  

   Kemp je jednoduše ale účelně 

vybavený, jsou zde tří, čtyř a pěti lůžkové chatky s celkovou kapacitou 

60ti lůžek a prostor pro stany.  

  Chatky jsou vybaveny postelemi, skříní na oblečení, potravinovou 

skříní, stolem, židlemi a lavičkou na verandě. V každé chatce je 

zásuvka. Ta je však proudově omezena (na nabíječku na mobil, 

přenosnou TV, rádio, atd.).  

  Ve spodní části kempu je posezení a kiosek se základním 

občerstvením, točeným pivem a zmrzlinou. Parkoviště je v prostorách 

kempu. 

  Těšíme se na všechny zájemce, kteří mají rádi klidné, čisté a hezké 

prostředí s možností různého vyžití. Náš kemp využívají nejen ti, kteří 

si chtějí odpočinout, ale i ti, co se rádi pobaví nebo mají rádi příjemné 

procházky či cestování.  

Kemp je vhodný i pro školní výlety, ozdravné pobyty a soustředění. 

WIFI zdarma v celém areálu. 
 

 

 

 

Souřadnice GPS: 50°25'32.92"N,14°27'44.1"E 

Provozovatel: Radek Jelínek  
    

ŽELÍZY Kemp a koupaliště  

277 21 Liběchov  

IČ: 711 25 809  
     

TEL: (+420) 777 677 823  

         (+420) 777 208 975  

 

E-mail: info@zelizy.cz 

 

www.zelizy.cz 

mailto:info@zelizy.cz
http://www.zelizy.cz/


 

  

 CENÍK 

 

 

 

CHATKA Jednodenní pobyt Vícedenní pobyt Týdenní pobyt (so-so) 

Dospělí 200,- 170,- 1190,- 

Děti 3-15 let 185,- 155,- 1085,- 

  

Ceny jsou platné do konce sezony 2017 

 

 

NABÍDKA PRO ŠKOLY A KOLEKTIVY 

 Sleva je poskytována skupině vetší jak 15 osob 

 Pro školní výlety je poskytována sleva až 20% (při použití 

vlastních lůžkovin či spacáků) 

 Sleva se vypočítává z částky za dospělou osobu dle 

aktuálního ceníku a je poskytována pouze na ubytování 

 Ubytování již od 140,- za osobu 

 Jsme schopni zajistit stravování za rozumné ceny 

 Pedagogický doprovod za stejnou cenu jako studenti 

 Pro seniory sleva 10% 

 Sleva 10% po předložení průkazu ZTP 

 Děti mladší 3 let ZDARMA 

KOUPALIŠTĚ - DENNÍ POPLATKY 

  

OSTATNÍ DENNÍ POPLATKY 

Děti mladší 3 let Zdarma Stan 60,- 

Děti do 15 let 25,- Dospělí 60,- 

Studenti 35,- 
Děti 3-15 let ve 

stanu 
50,- 

Senioři 35,- Karavan 60,- 

Dospělí 40,- Zvíře 25,- 

Parkování Zdarma Parkovné za auto 30,- 

Na koupaliště je zákaz 

vstupu se psy 

Obecní 

poplatky 
10,- 


