
   
   
   
   
   
   

PPPOOOZZZVVVÁÁÁNNNKKKAAA   
Pozývame Vás na klubové otvorenie sezóny 2021 

v dňoch 07. – 09.05.2021 
kde?           AQUA MÁRIA, Veľaty                    
 
Organizátor:  Camping  Caravaning  Club ISC – SERVIS KOŠICE 
 

Ponuka programu:  bude upravovaný podľa nahlásených požiadaviek a v zmysle dodržiavania platných pandemických 
nariadení a vyhlášok UVZ ku COVIDU 19  

Štvrtok 06.05.2021 Možný príchod  účastníkov  
 

Piatok 07.05.2021 Príchod  účastníkov – registrácia u Ferky Farkašovej –Drotárovej u ktorej bude možnosť nahlásenia 
požiadaviek na plavbu loďou a ochutnávku vín v novo otvorenej gazdovskej pivnici zariadenia. 15,00€/ 
osoba.  Doprava 8 miestnym mikrobusom ( 20,00 €  posádka), alebo individuálne. 

  voľný program    
od 18:00 otvorenie podujatia pri altánkoch 
18:30 podávanie kotlíkového prekvapenia (doneste si vlastné  misky a lyžičky !!! )  
           

Sobota 08.05.2021 
čas upresníme                  individuálny odchod do Stredy nad Bodrogom, prístavisko cca 20 min. autom (prípadne upesníme) 
  odchod lode - plavba po rieke Bodrog – cena: 5,00 €/osoba od 3 rokov ( rozdiel hradí klub ) 
  záujem nahlásiť na  registrácii 
čas podľa dohody            Ochutnávka vín v novo otvorenej gazdovskej pivnici zariadenia. 15,00€/ osoba.  Doprava 8 miestnym 

mikrobusom ( 20,00 € ), alebo individuálne. 
od 16:00 do 17:30    súťažné popoludnie   
od 18:00   opekačka, grilovačka – podávanie špekačiek, spoločné posedenie pri altánku, s hudbou, a s  
 

Nedeľa  09.05.2021 výlety do okolia - individuálne 
10:30  vyhodnotenie, ukončenie stretnutia 
 

Záujmové oblasti v okolí: - možné realizovať počas celého pobytu ľubovoľne, možné podať bližšie info 
 

Turistika a cykloturistika po trasách v Zemplínskych vrchoch 
Grófska cesta – lesíkom ( peši, cyklo ) 
Wellnes ( podľa Covid situácie),  
Požičovňa elektrických bicyklov  50% zľava z cenníkovej položky   
 

Ubytovanie: 
Karavan, obytné auto   20€ / noc / posádka +  elektrická prípojka,  
 

Pevné ubytovanie v chatkách , objednávanie len priamo na adrese: aquamaria.recepcia@gmail.com 
alebo tel.: +421 56 6700 506, mobil: +421 (0)948 027 212 
 

Cena chatky podľa typu a výberu -  
5-miestna chata( 5 chát) 70€, 9-miestna chata /Alpina/ 100€ 
 

Účastnícky poplatok:   3,00€ / dospelá osoba nad 18 rokov – prípitok, špekačky, kotlíkové prekvapenie  
Stravovanie: V reštaurácii v penzióne podľa dennej ponuky,  ( podľa podmienok  COVID situácie) 
 

Účasť nahlásiť na j.manak4@upcmail.sk , alebo 0911 890 364 najneskôr do 05.05.2021  všetci, aj tí,  ktorí majú objednané pevné 
ubytovanie ( v chatke alebo v penzióne ) 

Účastníkom prajeme príjemné počasie a veľa príjemných zážitkov. 
                                       Na stretnutie s Vami sa teší  
                                                                                                                výbor klubu 
 
 
 
 

GPS: N 48 o 30  18.0  E 21 o 39  10.8  
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