
Adres postoju dla camperow

Imie / Nazwa

Przedstawiciel

Ulica

Kod pocztowy

Telefon / Fax

E-Mail

Strona Internetowa



Reisemobil inteRnational boRdatlas

DoldeMedien Verlag GmbH
Naststr. 19 B

D-70376 Stuttgart

Prosze wyciac, wkleic na koperte i wyslac

Miejce postojowe dla camperow:

Nadawca

Nazwisko

Adres

Kod-Miejscowosc

Numer Telefonu

Wkasciciel / Przedstawiciel 

Wyrazam zgode na bezplatne 
opublikowanie mojego miejca 
postojowego dla camperow.
Data / podpis wlasciciela przedsta-
wiciela

h restauracja

h agroturystyka

h winnica 

h pakac/zamek

h lunapark

h basen

h spa

h museum

h park narodowy

h pole golfowe

h port

h stacja benzyno-
wa

h przed campin-
giem

h ogolny parking

h ogolne miejsca

4.  Podloze parkingu

 Asfalt  Trawnik  
 Gruz  Zwir-Trawnik
 Trawnik-Siatka-Kamienie  
 kostka brukowa  Piasek 

5.  Nocleg kosztuje 

€  W tym:

albo pod warunkiem

Koszta dodatkowe

cena od osoby € 

woda €

prad €

kanalizacja-szambo € 

inne €

1.  Krotki opis kompleksu 
 (rodzaj, wielkosc, charkterystyka, itd.) 

2.  Dojazd

3.  Ilosc i wielkosc miejsc przeznaconych na 

campery

R =ilosc od                 do                  dlugosc
Miejce jest oznaczone specjalnym znakiem 

 tak  nie

3a. JJest dozwolony samochod z przyczepa cam-

pingowa? 

y  tak  nie
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REISEMOBIL INTERNATIONAL BORDATLAS
– Niezbedny leksykon dla wsystkich ktorzy chetnie podrozuja –
www.reisemobil-international.de / www.bordatlas.de
E-mail: bordatlas@reisemobil-international.de
Fax: +49 (0)711/55349-200

Ten Formularz jak i wersje w jezyku angielskim, fracuskim i wloskim znajdziecie na stronje: www.bordatlas.de / Stellplatz melden



6.  Rezerwacja 

 tak   nie   radzimy   tylko z grupami

7.  Miejce dla niepelnosprawnych

f     tak  nie

8.  Dozwolone zwierzeta

h     tak  nie

9.  Na placu znajduje sie

n  przylacze do pradu   tak  nie

q  woda pitna   tak  nie

u  wc lazienka   tak  nie

C  kanalizacja-szambo   tak  nie

  - na miejscu / nie daleko  tak  nie

  - system 

z  Internet   tak  nie

b  miejsce na grill   tak  nie

;  miejsce na lezaki   tak  nie

K  plac zabaw   tak  nie

s  basen otwarty   tak  nie

S  basen zamkniety   tak  nie

L wypozyczalnia rowerow  tak  nie

10. Atrakcje 
  (np. pomoc w gospodarstwie agroturystycznym, zwiedzanie 

zamkow, organizowanie wycieczek)

11. znajduje sie restauracja na placu?

  tak                nie

otwarta od godz.                     do                      Uhr

Najtansze danie kosztuje od €

 znajduje sie restauracja w poblizu?

  tak                  jak odlegkosc km         nie

nazwa restauracji

miejscowosc

12. ogolne informacje 
  (godziny otwarcia ktorej godz. mozna przyjechac/dni wolne/

mozliwosc zjedzenia sniadania)

 

 

13. w poblizu znajduje sie (odlegkosc w km):

s  basen otwarty  tak         km  nie

S  basen kryty  tak         km  nie

L wypozyczalnia rowerow  tak         km  nie

Inne

14. Odleglosc w kilometrach

N do centrum miasta   km

+ do sklepu   km

 do przystanku autobusowego   km

w do nastepnego miejsca wyproznienia toalety   km

dokladny adres tego miejsca  

 

15. W poblizu znajduja sie zabytki (odlegkosc w km) 
   km

   km

   km

   km

16. Dolanczam zdjecie, folder, widokowke, itp.
  tak    nie    przez E-Mail:
 bordatlas@reisemobil-international.de
 Dateiname: 

17. Jezeli sa koordynaty to prosze wpisac 
 (WGS 84)

szerokosc 

MM stopien MM min. MM sek. M N M S

dlugosc

MM stopien MM min. MM sek. M O M W

REISEMOBIL INTERNATIONAL BORDATLAS
– Das unentbehrliche Nachschlagewerk für alle, die gern mobil reisen –
www.reisemobil-international.de / www.bordatlas.de
E-mail: bordatlas@reisemobil-international.de
Fax: +49 (0)711/134 66-68


