
 

Pozvánka na 
 

52. národný zraz karavanistov SR 
a 

53. rallye campingu a caravaningu 
2. - 5. 7. 2021 

Camp Rybníky Opatovce 

camp roka 2020  

GPS súradnice   N 48,860803   E 17,964408 

 

 

organizátor 
 

CARAVAN CAMPING CLUB TRENČÍN 
 

kontakt:     tel.: 0905 579 903,         e-mail:  lubokotras@gmail.com 

pre účasť na zraze je potrebné prihlásenie 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

www.ccctn.sk  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLjiqs2lfjhA5yNpFg6N_Z-Zs_brzbQyfbPSSTFxzAlvT7w/viewform?fbclid=IwAR09ZZZxrHL1r7_L5BHNZ8DDCgXhhoPH2mMkPVhxY8f-mm4OS-J_KG0J450
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLjiqs2lfjhA5yNpFg6N_Z-Zs_brzbQyfbPSSTFxzAlvT7w/viewform?fbclid=IwAR09ZZZxrHL1r7_L5BHNZ8DDCgXhhoPH2mMkPVhxY8f-mm4OS-J_KG0J450
http://www.ccctn.sk/


Miestom konania zrazu je kemp Rybníky v katastri obce Opatovce pri Trenčíne. 

Areál sa nachádza na pravom brehu rieky Váh  s veľmi dobrou dopravnou 

dostupnosťou z diaľnice D1 (výjazd 119 – Chocholná, na cestu č. 61 smer Trenčín, po 

cca 350m odbočka vpravo, po 800m vjazd do kempu).  

Cena pobytu pre účastníkov zrazu je 60 € za posádku na celý pobyt.  

Posádka:  2 dospelí a deti do 18r., každá ďalšia dospelá osoba + 15 €. 

Každá posádka dostane pri príchode malý darček. 

Predĺženie pobytu pred začiatkom, alebo po skončení zrazu je možné podľa cenníka 

kempu s 10% zvýhodnením. 

Pre účasť na zraze a účasť na výletoch je potrebné prihlásenie prostredníctvom 

web formulára:        TU PRIHLÁŠKA NA ZRAZ           Uzávierka prihlášok  

20.6.2021 

 

Program zrazu:  

piatok        2.7.príjazd účastníkov, 

individuálne výlety do okolia, 

stretnutia s priateľmi, posedenie pri karavanoch, 

19:00    otvorenie zrazu, gitarový koncert. 

sobota 3.7.  príjazd účastníkov, 

výlet do Trenčína – preprava autobusom + mestským vláčikom z centra 

mesta do lesoparku Brezina k južnej bráne hradu, individuálna 

prehliadka hradu a mesta (odchod z kempu o 9:00, návrat cca 15:00), 

doprava autobusom zdarma, vláčik a vstup na hrad cca 10 € /dosp.os, 

prihlásenie je potrebné z dôvodu zabezpečenia autobusovej dopravy, 

individuálna návšteva mesta autom, alebo po cyklotrase (cca 9 km), 

individuálne výlety do okolia, 

cca 14:00 – 18:00 výdaj jedla v kempe - „bravčový trhanec v lepine“, 

(na základe vopred zakúpených lístkov, cena  2,50 €), 

18:00  losovanie sponzorských darov, 

spoločenský večer s hudbou od cca 20:00. 

nedeľa       4.7.  cyklovýlet so sprievodcom, „hore Váhom dolu Váhom“, podľa 

záujmu účastníkov, 

individuálne výlety, 

cca od 10:00  súťaže pre deti, 

súťaž v streľbe zo vzduchových zbraní, lukostreľba, 

vyhodnotenie súťaží, 

cca o 19:00  záver zrazu a  spoločenský večer s hudbou. 

pondelok 5.7.  voľný program,  

individuálne výlety do okolia, 

odjazd účastníkov do 16:00. 

 

počas celého zrazu bude možné využiť ponuku jedál z grilu v miestnom bufete 

a čapované nápoje. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLjiqs2lfjhA5yNpFg6N_Z-Zs_brzbQyfbPSSTFxzAlvT7w/viewform


 

 

Možnosti pre individuálne výlety: 

 

- Trenčiansky hrad, vstup od mesta 9:00 – 18:45, vstup z lesoparku Brezina 

11:00 – 18:00, v objekte Kasáreň na dolnom nádvorí hradu aktuálne dve 

výstavy: expozícia 57 unikátnych detských šliapacích autíčok a výstava 

trenčianske likérky, 

- Trenčianske múzeum,  

- lesopark Brezina – pamätník umučených v 2.sv.v., náučný chodník, kyslíková 

dráha, hotel Veverica s detským ihriskom, Tarzania, 

- Rímsky nápis na hradnej skale z r. 179 n.l. – prístupný z átria hotela Elizabeth, 

reliéf Jána Jiskru z Brandýsa z roku 1915 na skale vedľa hotela, 

- historické centrum mesta – Mierové námestie, morový stĺp, mestská veža, 

piaristický kostol sv. Františka Xaverského, mestské opevnenie, farské schody, 

farský kostol narodenia Panny Márie, karner sv. Michala, katov dom, synagóga,  

- pútnické miesto Skalka, Diecézna svätyňa Sv. Andeja-Svorada a Beňadika, 

- Hangár X – letisko TN, interaktívne letecké múzeum, letecký simulátor, vstup 

So a Ne o 11:00 a o 14:00, 

- turistický vláčik „Matúš Čák“, trasy: centrum + Brezina – Hrad, centrum + 

Ostrov Zamarovce, 

- Hrad Beckov, 

- kúpeľné mesto Trenčianske Teplice, 

- cyklovýlety po hrádzi Váhu. 

-  

- podrobnejšie informácie a množstvo ďalších nájdete na www.visit.trencin.sk  

 

 
Majiteľov domácich miláčikov žiadame, aby zamedzili ich voľnému pohybu v areáli kempu, 

venčenie vykonávali na vôdzke a  dbali o čistotu a poriadok. 

Buďte ohľaduplní k sebe aj Vášmu okoliu, vyprodukovaný odpad sa snažte triediť a pred 

odchodom odložiť v zbernom dvore kempu, pri hlavnej bráne. 

 

 

Tešíme sa na stretnutie 

 

        Organizačný výbor 

            CCC Trenčín 

 

 
www.ccctn.sk 
 

facebook Caravan camping club Trenčín – CCCTN 
 

www.caravaning.sk  
 
www.campingopatovce.sk  
 

www.visit.trencin.sk 

 

http://www.visit.trencin.sk/
http://www.ccctn.sk/
http://www.caravaning.sk/
http://www.campingopatovce.sk/
http://www.visit.trencin.sk/


prihlasovací formulár:   https://forms.gle/o37KXdn1HxQT6aDA9   

https://forms.gle/o37KXdn1HxQT6aDA9

