Camp PACHO, Veľká Čausa

Camp PACHO je *** kemp, ktorý svoje brány pre svojich návštevníkov otvoril v mesiaci máj 2019 a
bol navrhnutý a vybudovaný na slušný štandard služieb a atrakcií. Camp PACHO sa nachádza v areáli
Koliby PACHO pri obci Veľká Čausa vedľa cesty 1/64 s vlastnou prístupovou komunikáciou, 3 km od
mesta Prievidza smerom na Handlovú, Zvolen, Banskú Bystricu a Košice a 6 km od kúpeľného mesta
Bojnice. Kemp je situovaný v príjemnom, upravenom a kľudnom areáli a prostredí pripomínajúcom
malú drevenú dedinku. Pre svojich návštevníkov kemp ponúka celkom 24 odstavných miest pre
obytné karavany a osobné autá s prívesom. Z celkového počtu odstavných miest je 7 miest
vybavených aj dreveným prístreškom, čo zaručuje ešte väčší komfort pre návštevníkov. V priestoroch
kempu sú vyhradené aj miesta pre stany. Všetkým ubytovaným v kempe sú k dispozícií čisté
spoločné/ oddelené toalety a sprchy s teplou vodou. Ubytovaní môžu využívať spoločnú kuchyňu,
ktorej vybavením sú elektrické spotrebiče (2 x elektrická varná doska, 2 x mikrovlnná rúra, toastovač)
a kuchynský riad (taniere, poháre a príbory). Zároveň majú k dispozícií práčku a sušičku na bielizeň.
Pre návštevníkov a ubytovaných v obytných karavanoch prípadne obytných prívesoch je k dispozícií
elektrická prípojka a chemická výlevka (septik box). Súčasťou kempu je aj sociálne zariadenie s
bezbariérovým prístupom pre telesne postihnutých. V priestoroch hlavnej budovy je priestranná
terasa, kde si naši ubytovaní hostia a návštevníci môžu dopriať ešte väčší relax pri obľúbenej výbornej
kvalitnej kávičke s priamym dohľadom na svoje detičky. Pri terase je pre detičky k dispozícií detský
svet s nafukovacími atrakciami, hojdačkami, šmýkačkou a trampolínami. V priestoroch kempu majú
ubytovaní hostia možnosť využiť 2 priestranné kryté ohniská na opekanie. Zároveň ponúkame
možnosť za poplatok zapožičať si elektrobicykle. Celý areál samotného kempu je uzavretý a prístupný
iba ubytovaným hosťom. Všetky vstupy sú zabezpečené elektronickým systémom, cez ktorý sa
ubytovaní hostia dostanú prostredníctvom čipu. Celý areál je monitorovaný kamerovým systémom.
Pre všetkých milovníkov tradičnej slovenskej kuchyne je možnosť využitia stravovania v štýlovej
pravej slovenskej Kolibe PACHO. Pre veľmi dobre situovanú polohu kempu, okolité prostredie a
príroda ponúkajú možnosť využiť mnoho cyklotrás v prírode a turistických zaujímavostí v dostupnej
blízkosti kempu (Bojnický zámok, ZOO Bojnice, Prepoštská jaskyňa, Vyhliadková veža v Bojniciach,
termálne kúpalisko Čajka v Bojniciach, kúpele Bojnice, ktorých súčasťou sú jazierka a atrakcie pre
deti).
Kontakt: +421905961346; camp@kolibapacho.sk

