
IV.DÍL – CESTOVÁNÍ S MORELEM … 
LUXUSNÍ KEMP CARAVAN PARK SEXTEN

Tento díl je věnován tzv. „Rezortovým Morelákům“, kteří milují luxusní 
evropské pětihvězdičkové kempy, které jim nabízejí nejvyšší luxus s krásnými 
bary, wellness, spa, restauracemi a kavárnami. Musíme přiznat, že si na 
své příjdou i „Divocí Moreláci“, kteří se kempům vyhýbají. My k nim patříme,
ale tento kemp jsme si zamilovali. Kemp se nachází v krásném prostředí Alp 
s dokonalými službami po všech směrech, každý si zde najde to, co 
potřebuje. Je to rodinný podnik založený před 40 lety a tento přístup je tam 
znát. Kemp Caravan Park Sexten a Wellness Hotel Resort Patzenfeld v 
Jížním Tyrolsku v Dolomitech, který právem nabízí nejvyšší komfort v 
nádherné přírodě uvnitř chráněné oblasti UNESCO, kdy slyšíte šplouchání 
potoka, kouzelný pohled na Dolomity a to v každém ročním období. 

Už i cestu z České republiky si můžete naplánovat přes hory a nasávat krásu 



alpské přírody. Naše doporučení je : za Mnichovem sjedete z dálnice na
silnici, která lemuje horské vršky, vydáte se směrem na Kufstein, Ellmau, 
Kitzbuhel směr Lienz. Držte se stále směrovek Folbertauern. Jsou tam dost 
nízké mosty, majitelé Morelo Empire Liner by měli zvolit raději dálnici. 

Caravan Park Sexten nabízí možnost ubytování v chatkách, v hotelu, ve 
stromových domcích, nás však zajímá nejvíce místní kemp, kde najdete tři 
druhy parkovacích míst pro vaše obytné auto -  Comfort, Premium a De Luxe.  
Tyto parkovací místa jsou vhodná pro obytné vozy nad 3,5 tuny a 
vhodné zejména pro „Rezortové Moreláky“ , kteří by si určitě měli objednat 
parkovací místo De Luxe, aby měli vše, po čem touží. Tento rezort myslí
i na vaše domácí mazlíčky a sprcha pro pejska je samozřejmostí. Přišlo nám,
že v každém druhém obytném voze měli jednoho až dva pejsky. 

Parkování Comfort je místo pro vaše obytné auto, které budete mít umístěné 
na štěrku nebo zatravňovací dlažbě na ploše do 140 m2. S elektrickým připojením 
na 220V/16A (CEE zástrčka) a TV přípojkou, v létě vodovodní a kanalizační 
přípojkou. Lze si přikoupit soukromou luxusní koupelnu Classic, Superior nebo
koupelnu Slunečních hodin.

Parkování Prémium je již s větším komfortem pro vás i vaše obytné auto, 
které bude parkovat na štěrku o ploše 300 m2, toto místo je obklopené 
zelenými trávníky romanticky posazenými do horské krajiny Dolomit. 
S elektrickým připojením na 220V/16A (CEE zástrčka) a TV přípojkou. 
Celoroční vodovodní a kanalizační přípojka. Lze si přikoupit soukromou luxusní
koupelnu Classic, Superior nebo koupelnu Slunečních hodin.



Parkování De LUX je nejluxusnější místo z nabídky Caravan Parku 
Sexten pro vás a vaše obytné auto na štěrku na 300 m2 obklopené zelenými 
upravenými trávníky romanticky posazené do krajiny Dolomit.  S připojením elektrické
připojení na 220V/16A (CEE zástrčka) a TV přípojkou. 

Celoroční vodovodní a kanalizační přípojka. K tomuto místu máte navíc 
soukromou luxusní koupelnu Slunečních hodin, která překoná 
pětihvězdičkový hotel, dále lázně obložené vzácným kamením a vše ve 
stylovém designu včetně vyhřívaných lehátek, praskajícího ohně, 
stinného venkovního balkónu s jezírkem, …

V zimě najdete v blízkosti sjezdovky nebo si můžete objednat jízdy na 
sněžných skútrech, let vrtulníkem a vidět Dolomity z ptačí perspektivy, v létě si 
užijete  jízdu na kole a turistiku. V areálu je půjčovna lyží i jídzdních kol. 
Jezdí zde ski busy č. 446 každých 30 minut, které vás dovezou nejen ke 
sjezdovkám nebo na trasu pro běžky, ale také do okolních vesnic. Dororučujeme 
prohlídku města SAN CANDIDO. Cena jízdenky pro jednu osobu 2,25 Euro. 
Pokud s sebou máte v garáži i malé osobní auto, cena parkovného se pohybuje
kolem 1 Eura na hodinu. 

Na děti v kempu také není zapomínáno - kino, dětský koutek, vodní svět, 
trampolína, skluzavka, prolézačky. 

Nás ohromila místní gastronomie, můžete si vybrat místní restauraci, 
večer tavernu, pizzerii nebo obchůdek, kde najdete vše od pečiva, čerstvých 
zákuzků, potravin, tyrolských suvenírů až po potřebné kempingové 
příslušenství.  Doporučujeme si v místní Taverně ochutnat jídlo - Tagliata di 
manzo Pusterese per 2 person con verdure alla griglia e rosti di patae 
(hovězí steak s grilovanou zeleninou a malými bramboráky). 



Celoročně v areálu najdete luxusní wellness a spa. Vodní svět nabízí krytý a 
venkovní bazén nebo tyrolskou specialitu tzv. Kneippovy lázně s kouzelnou 
mocí pramenité vody, která vám přinese novou energii a léčivé byliny 
pomohou podpořit vaši kondici. 

Můžete se také těšit na 16 druhů saun - aroma sauny, bio sauny, parní sauna, 
finská sauna, … vybere si opravdu každý a luxusní wellness včetně masáží a 
procedur pro celé vaše tělo a ducha. Masáže těla doporučujeme, po masáží si 
lehnete do klidové zóny, kdy si vychutnáváte čaj z alpských bylin a v dece 
relaxujete s výhledem na alpské vršky.  



Horský kemp Caravan Park Sexten s kombinací komfortu, který Vám nabízí 
obytné vozy MORELO vám zajistí na cestách to, co potřebujete!

Na základě naší osobní zkušenosti jsme se rozhodli s tímto kempem navázat 
bližší spolupráci, o které se včas dozví všichni členové klubu Morelo. 

Katalogy Caravan Parku Sexten si můžete vyzvednout u nás v showroomu 
MORELO, rádi pomůžeme také s rezervací vaší dovolené. 

Těšíme se na Vás u dalšího dílu cestování s Morelem.

Ukázka: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=yyT6b-aSWfA
https://www.youtube.com/watch?v=QIQSosXHd4I
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