
Když voda, tak Slapy. Když Slapy, tak ATLANTIDA.

Marina ATLANTIDA - místo pro vaše lodě

Marina a Hotel ATLANTIDA
Stará Živohošť 25, 262 03 Nový Knín,

tel: +420 318 543 345, email: manager@hotelatlantida.cz,
www.hotelatlantida.cz

• kotvení plachetnic a motorových lodí • přístav s veškerým zázemím 
• moderní čerpací stanice • půjčovna motorových člunů a paddleboardů
Nabízíme kotvení pro plachetnice či motorové lodě v soukromém přístavu s veškerým potřebným zázemím. 
Přístav se skládá ze dvou samostatných mol. Na molech jsou zároveň přípojky 220 V a voda. 

Součástí přístavu je moderní čerpací stanice pohonných hmot pro rekreační a výletní lodě. Moderní a komplexně 
vybavená stanice splňuje nejvyšší nároky na ochranu životního prostředí a je jedinou svého druhu na Vltavě. 

Díky poloze a krásnému okolí Slapské přehrady jsme ideálním místem pro akce na vodě. Jsme pravidelným pořadatelem 
a účastníkem vybraných závodů kajutových plachetnic (Slapský pohár). 

V našem areálu jsou Vám k dispozici:
• marina s kapacitou kotvení až pro 110 lodí
• moderní čerpací stanice pohonných hmot pro rekreační a výletní lodě na Vltavě 
• půjčovna pramic a motorových člunů s možností přibalení jídla a pití na celodenní plavbu, půjčovna paddleboardů
• sportoviště (tenisové kurty, badminton, beach volejbal, inline dráha) 
• restaurace s kapacitou 70 míst a příjemné venkovní terasy s kapacitou 140 míst

Čerpací stanice pro lodě nabízí:
• benzin N95 • motorovou naftu • vysávání a odčerpávání vody • prodej pitné vody do lodí

Dále nabízíme a zajišťujeme:
• ubytování v Hotelu ATLANTIDA s kapacitou 72 lůžek (jedno až šestilůžkové pokoje)
• gastronomické služby, rauty, venkovní grilování a jiné akce  
• pravidelný víkendový zábavný program, živou hudbu
• vyhlídkové lety balónem přímo od hotelu

Pro více informací navštivte náš web www.hotelatlantida.cz.
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Marina a Hotel ATLANTIDA
Stará Živohošť 25, 262 03 Nový Knín,

tel: +420 318 543 345, email: manager@hotelatlantida.cz,
www.hotelatlantida.cz

UBYTOVÁNÍ PRO KOTVÍCÍ (SLEVA 50% Z BĚŽNÉ CENY)
 Ubytování Cena za osobu a noc
 Pokoj typu A  265 Kč

 Pokoj typu B  235 Kč

Sleva platí pouze ve všední dny.

DALŠÍ SLUŽBY
 Služby  Cena za loď
 Spuštění lodě  500 Kč

 Zazimování  4 000 Kč

Spuštění či vytažení lodí je možné pouze po předchozí telefonické domluvě. 

NABÍDKA A CENÍK PŮJČOVNY
 Plavidlo  Cena za hod.  Cena za den
 Surf - Paddleboard 150 Kč  600 Kč
 Pramice s vesly pro 4 osoby 290 Kč 1160 Kč

 Gumový člun s motorem pro 2 osoby 250 Kč 1000 Kč

 Gumový člun s motorem pro 4 osoby 390 Kč 1560 Kč

 Gumový člun s motorem pro 6 osob 490 Kč 1960 Kč

Děti do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby.

CENÍK KOTVENÍ
Kotvení  Cena za loď
 Celá sezóna  18 000 Kč

 2 měsíce  16 000 Kč

 1 měsíc  8 000 Kč

 1 noc 200 Kč
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