POZVÁNKA
Pozývame Vás na
53.NÁRODNÝ ZRAZ KARAVANISTOV SR
a

54.ročník RALLYE CC

Tradičné medzinárodné podujatie pre vyznávačov kempingu, karavaningu a mototuristiky, ktoré sa
uskutoční v ATC Zlaté piesky, Bratislava

v dňoch 20.05.2022 – 22.05.2022
Organizátor: SACC , www.caravaning.sk
Organizačná spolupráca: ATC Zlaté piesky, Bratislava, www.intercamp.sk
Autokemping Zlaté piesky je súčasťou najväčšieho rekreačno-športového areálu s prírodným
kúpaliskom o rozlohe 54 ha, na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Autokemping ponúka ubytovanie vo vlastných stanoch a karavanoch, karavanové a stanové
miesta majú možnosť napojenia na samostatné elektrické prípojky, výlevku na vyprázdnenie chemického
WC a miesto pre napustenie vody pre karavany,
ako aj možnosť ubytovania:
➢ v chatovej osade jednoduchého turistického typu chatiek bez sociálnych zariadení
➢ bungalovoch s vlastnou kuchynkou a sociálnym zariadením
➢ apartmány s kompletným vybavením
K dispozícií je kuchynka, práčovňa a spoločné sociálne zariadenia so studenou a teplou vodou počas
celého dňa.
Bratislava poskytuje možnosti na spoločenské a kultúrne vyžitie. Navštíviť môžete množstvo
múzeí, divadiel, významné národné kultúrne pamiatky – hrad Devín, Bratislavský hrad, možnosť
návštevy Viedne /60km/, vodného diela Gabčíkova /40km/. Pre milovníkov cykloturistiky sú tu krásne
cyklotrasy po brehoch Dunaja alebo po Malokarpatskej cyklomagistrále.

Z areálu kempu je priame spojenie do centra mesta, zastávka električky cca 100 m od recepcie,
električka č. 4, lístky zakúpite aj na recepcii kempu.
Hostia kempu majú voľný pohyb po celom areáli Zlaté piesky.
Program:
Piatok 20.5.:
Príchod účastníkov – registrácia
Oboznámenie sa s prostredím kempu a areálu Zlaté piesky
Voľný program
18.00 hod. zahájenie Národného zrazu a RCC
Večerný program, posedenie pri hudbe
Sobota 21.5.:
Prehliadka mesta, na 10.30. je zabezpečená prehliadka
Bratislavy vrátane zastávky na BA hrade turistickým vláčikom
so sprievodcom v dĺžke 1 hodiny, maximálny počet 56 osôb
cena je 8 € za osobu. Na túto akciu je zabezpečený odvoz
autobusom z kempingu o cca 9.45 hod. Návrat z centra je
individuálny.
Večerný guláš výhodná cena 3,50 €
Voľný program
Nedeľa 22.5.:
10.00 hod. ukončenie zrazu
Voľný program
Ubytovanie a účastnícky poplatok:
15.30 €/noc /pre majiteľov CCI KARTY /posádka/2osoby a 2deti do 15 rokov/, stan, auto a obytný
príves, obytné auto, vrátane elektrickej prípojky. K cene sa priráta mestský poplatok vo výške 1,70
€/noc/osoba od 18 do 70 rokov
Hostia bez CCI KARTY: 17 €/noc + mestský poplatok vo výške 1,70 €/noc/osoba od 18 do 70 rokov.
Poplatok za psa = 3 €/noc.
Táto cena je platná už od stredy 18.5.2022 pred začatím zrazu až do utorka 24.5. 2022 po skončení
zrazu.
GPS: N 48.18823 / E 17.18552
Prihlášky posielať cez registráciu na stránke: www.caravaning.sk
Ubytovanie v bungalovoch a chatkách objednávať priamo na:
tel: +421 911 486 034, +421 903 726 528
Kontakt, info:
web: www.intercamp.sk
mail: kempi@netax.sk
Za SACC:
Emil Hajoš,

emiliohajos@gmail.com ,

tel.: +421 903 016 000

Ing. Ján Ducko,

duckodj@gmail.com,

tel.: +421 905 360 000

