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Autocamp Podroužek se nachází přibližně 1 km od
jihočeského města Netolice v předhůří Šumavy u rybníka
Podroužek, kde je v létě možnost koupání, provozování
vodních sportů a také zapůjčení člunu na projížďky po
rozlehlém rybníku. Nabízí ubytování v různých typech chat
a ubytovně a je zde také velký prostor pro karavany
a stany. K dispozici je klubovna s Tv, místnost pro stolní
tenis, kuchyňka a chladící boxy. Téměř celá plocha kempu
je pokryta WiFi signálem. V kempu je hřiště na volejbal,
dětské hřiště, půjčovna raket, pálek.
Dále je k dispozici venkovní tělocvična, která umožňuje
pohodlné a bezpečné procvičení základních svalových
partií. Zařízení je složeno ze šesti samostatných modulů.
Venkovní tělocvična je určena pro aktivní odpočinek pro
všechny věkové skupiny návštěvníků. V prostorách kempu
jsou vyhrazená místa pro ohniště. Možnost animačních
programů pro děti.
Autokemp je výchozím místem na řadu cyklotras,
je možné využít trasy pro pěší turistiku, houbaření a také
možnost rybolovu. V okolí je mnoho památek jako zámek
Kratochvíle, zaniklý hrad Poděhusy, zámek Libějovice Starý zámek, skanzen Holašovice, zámek Hluboká nad
Vltavou, zřícenina hradu Dívčí Kámen, Helfenburk
a mnoho dalších. Lesy jsou v létě plné hub, malin a
borůvek.

Das Autocamp Podroužek liegt ca. 1 km von Netolice
entfernt am Podroužek-Teich im Vorgebirge des
Böhmerwaldes. Hier kann man im Sommer baden und
verschiedene Wassersportarten betreiben.
Mehreren Hütten und eine Herberge bieten Unterkunft
für Urlauber - für Wohnmobile und Zelte stehen
großzügige Plätze zur Verfügung. Das Autocamp ist
u.a. ausgestattet mit einem TV-Raum, einer Küche und
einem Spielplatz. Für Sportbegeisterte stehen ein
Volleyballplatz, eine Turnhalle, Tischtennistische und
ein Sportverleih zur Verfügung. Lagerfeuer sind erlaubt.
Das Autocamp ist Ausgangspunkt für viele Rad- und
Wanderwege, am Teich kann man auch angeln. In der
Umgebung gibt es viele Sehenswürdigkeiten, z. B. das
Schloss Kratochvíle, die Burgruine Poděhusy, das alte
Schloss in Libějovice, das architektonisch-historisches
Reservat Holašovice, das Schloss Hluboká nad
Vltavou, die Burgruinen Dívčí Kámen und Helfenburg
und viele andere. Im Sommer wachsen in den
umliegenden Wäldern viel Pilze, Him- und
Heidelbeeren.

