Vážené dámy a vážení pánové!
Knižní seznam kempů www.camping.info, jeden z vedoucích v Evropě, stanovil nejoblíbenější
kempy na bázi hodnocení hostů. Více než 22.000 kempů ze 44 evropských zemí se nachází
na internetovém portálu www.camping.info, mezi nimi i 344 kempů z Česka.
Nejoblíbenějším českým kempem byl zvolen kemp u jezera Václav.
Kemp Václav (Karlovarský kraj / Cheb-Podhrad): 1. místo v České republice
/ www.kempvaclav.cz
Stejně jako v předchozím roce se nejlepší kemp v České republice nachází v blízkosti
německých hranic. V rámci ocenění Camping.Info Award zvolili hosté kemp Václav (v
němčině znám pod názvem Camping am See Václav) jedničkou v zemi. Dobře udržovaný
kemp u české Jesenické přehrady je zasazen do pěkné přírody. Byl založen v roce 1992 a od
té doby patří rodině Václavů. Kemp se v posledních letech proměnil v jeden z
nejmodernějších v České republice a přitahuje zejména rodiny s dětmi a seniory. Množství
investic v loňském roce znovu zvýšilo nabízený komfort. V plánu byla vylepšení sanitární
budovy i nový systém vjezdu pomocí čipů. Přestavěny byly i soukromé sanitární jednotky.
Mimořádnou nabídku představují organizované autobusové výlety do Prahy přímo z kempu.
Všechny evropské Top 100 kempy v přehledu: cs.camping.info/award
***

Hlasování publika: Toto jsou nejoblíbenější kempy v Evropě
- Camping.Info Award 2018 Nejlepší kemp v Evropě se nachází v Rakousku
- Cena publika: 65 554 registrovaných návštěvníků kempu odevzdalo 141 713 hodnocení
(24.01.2018, Friedburg) - Nejoblíbenější kemp v Evropě se nachází v Rakousku To zjistil Knižní
seznam kempů www.camping.info, jeden z vedoucích v Evropě, v rámci Camping.Info
Awards 2018. Mezi více než 22 000 evropských kempů ze 44 zemí obsadil první místo
kemp Grubhof (Rakousko, www.grubhof.com), následován kempem Hopfensee (Německo,
www.camping-hopfensee.de) a komfortním kempem Schlosshof (Itálie, www.schlosshof.it).
Camping.Info Award patří k nejžádanějším vyznamenáním evropské campingové branže.
Podkladem pro vyznamenání je spokojenost 65 554 registrovaných campingových hostů,
kteří odevzdali celkem 141 713 hodnocení na Camping.Info. "Do hodnocení přicházejí
výhradně hodnocení hostů. Camping.Info Award je tedy čistě cena publika, patří výhradně
spokojenosti zákazníků", vysvětluje erwin Oberascher, zakladatel a jednatel Camping.Info.
"Proto mají i malé angažované provozy dobrou šanci zařadit se do Top 100 kempů Evropy a
být objeveny jako tajný tip.“ Oberascher je hrdý na vlastní vyvinutý vzorec výpočtu, který
zohledňuje především důvěryhodnost hodnotitele, a tím zabraňuje manipulaci. Dalšími
faktory vlivu pro konečný výsledek jsou aktuálnost a počet hodnocení.
Top 10 kempů v Evropě:

1. Camping Grubhof / Rakousko / www.grubhof.com
2. Camping Hopfensee / Německo / www.camping-hopfensee.de
3. Genießer- & Komfortcamping Schlosshof / Itálie / www.schlosshof.it
4. Camping Village Marina di Venezia / Itálie / www.marinadivenezia.it
5. Panorama & Wellness-Campingplatz Großbüchlberg / Německo / www.freizeithugl.de
6. Naturcamping Spitzenort / Německo / www.spitzenort.de
7. Camping Seiser Alm / Itálie / www.camping-seiseralm.com
8. Campingpark Südheide / Německo / www.campingpark-suedheide.de
9. Am Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Německo / www.rosenfelder-strand.de
10. Camping- & Freizeitpark LuxOase / Německo / www.luxoase.de
Všechny evropské Top 100 kempy v přehledu: cs.camping.info/award
Nad Camping.Info
www.camping.info je nejnavštěvovanější seznam kempů v německy, polsky a česky
hovořících zemích (přes 14 milionů návštěv za uplynulý rok) a druhá nejnavštěvovanější
stránka pro kempy v celé Evropě. Momentálně se v naší databázi nachází 22 000 kempů. Do
konce roku 2017 bylo zadáno asi 141 000 hodnocení. Kempaři na stránku vložili přibližně 217
000 fotografií kempů.
Další informace: www.camping.info

***

Umístění 1 u Camping.Info Award 2018 putuje do: kempu Grubhof (Rakousko)
Obrázky, texty a tabulky k Top 100 kempům: cs.camping.info/award
***
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