Vážení přátelé, karavanisté! Dovolte, abych pozval Vás osobně, i Vaše přátele na:

Většina z Vás již tento camping zná jako místo konání 14. Dahlie Rallye v roce 2010, nebo z našich
předchozích setkání. Pro letošní rok jsme zvolili jarní termín z důvodu předpokladu lepšího počasí a
volného místa v karavanistickém kalendáři. Cílem je setkání přátel posedlých vášní zvanou
karavaning a prohlídka zajímavostí Rožnova a blízkého okolí.

Camping Sport: se nachází na pravé straně silnice E-442 při výjezdu z Rožnova směr Žilina (za
světelnou křižovatku u hotelu Eroplán odbočte vpravo na parkoviště u koupaliště). Má 150 míst pro
karavany s elektro přípojkami.
Místa pro karavany jsou z 50%
zastíněny.
Viz:
http://www.tjroznov.eu/kemp-sport/informace. GPS souřadnice: 49° 27' 55,854" N, 18° 09' 44,708" E

Účastnické poplatky: Cena za posádku a noc je 300.- Kč (tj.40% sleva z ceníkových cen campu).
V této částce je zahrnut poplatek za umístění auta a karavanu, 2 dospělé osoby, 2 děti do 15let,
elektrická přípojka, informační materiály. Tato cena platí i při příjezdu max. 3 dny před, nebo po
konání akce. Ostatní ceny zůstávají podle platného ceníku.

Přihlášky: Abychom měli přibližnou představu o počtu účastníků, pošlete nám svou přihlášku
nejpozději do 3.6.2012 na E-Mailovou adresu: campingclubroznov@seznam.cz. Rádi Vás
uvítáme, i když nestihnete poslat svou přihlášku.
Ve své přihlášce uveďte, jméno, bydliště, počet osob (dospělí + děti), datum příjezdu a odjezdu. Vzor
přihlášky si můžete stáhnout: ZDE.
Seznam přihlášených účastníků budeme průběžně zveřejňovat na našich webových stránkách
www.campingclubroznov.cz

Stravování a nákupy. V blízkosti campingu se nachází několik restaurací různých cenových
kategorií. Nejznámější jsou Hotel Eroplán, nebo Hotel Horal. V blízkém okolí najdete celkem sedm
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restaurací. Pro nákupy si zajděte na rožnovské náměstí (1,7km), kde kromě mnoha menších obchodů
najdete i supermarket Albert. Pozor! Téměř všechna parkoviště v okolí náměstí jsou placená!
Bezplatně můžete parkovat u supermarketů Billa a Lídl u autobusového nádraží. Nejlepší však máte e
pěší procházku okolo Valašského muzea na náměstí.

Valašské frgály: Místní oblíbenou specialitou jsou pravé valašské frgály. Někteří je již znáte, nebo
jste je již ochutnali na loňské Dahlie Rallye. Pokud máte zájem, zajistíme Vám je tak, abyste je
mohli ochutnat již v sobotu ráno k snídani. Pokud chcete, abychom Vám čerstvé frgály dovezli,
uveďte ve své přihlášce jaký druh (hruškový, tvarohový nebo makový) a množství, které objednáváte.
Cena 90.-Kč/ks.

Program: Po zkušenostech z minulých ročníků a Vašich reakcí, nebudeme připravovat společný
program. Každý si může zorganizovat svůj pobyt podle svých individuálních zájmů. Rožnov a okolí
nabízí dostatek možností, jak vyplnit Váš volný čas. Pro snadnější výběr Vám pomohou webové
odkazy na zajímavá místa v Rožnově a blízkém okolí uvedené v této pozvánce níže, informační
materiály, které dostane každá posádka při příjezdu i informace, které vám rádi poskytneme na místě.

Těšíme se na shledanou s Vámi v Rožnově.
Vašek Hronek
Camping Club Rožnov
Tel: 604528437

Turisticky zajímavá místa v Rožnově a okolí:
Kliknutím na modře označený hypertextový odkaz se dostanete na webové stránky, kde najdete bližší
podrobnosti o dané lokalitě, program, otevírací dobu, ceny atd.
Na oficielních stránkách města Rožnova. Najdete podrobné informace o městě, typy
na výlet, seznam stravovacích zařízení, kulturní pořady ve městě atd. Na náměstí se
také nachází informační centrum, které Vám poskytne informace, na které my
nestačíme.
Nejvyhledávanější turistickou zajímavostí Rožnova je Valašské muzeum v přírodě,
které se skládá ze tří samostatných částí: Valašského městečka, Valašské dědiny a
Mlýnské doliny. Po všechny tři dny našeho setkání se bude konat ve Valašském
muzeu v přírodě každoroční mezinárodní folklorní festival Rožnovská valaška a
přehlídka skupin historického šermu. Festival je spojen s prezentací lidových výrobců.
Od pátku 17hod do neděle bude do Valašského městečka volný vstup!!!
Před dvěma roky byl opět otevřen rožnovský pivovar s novou atrakcí rožnovské
pivní lázně . Zde si můžete dopřát pivní koupel nebo si posedět v lázeňské cukrárně,
popř. můžete ochutnat speciální třináctistupňový kvasnicový ležák Rothschild.
Pro cyklisty byla otevřena nová cyklostezka vedoucí z Horní Bečvy přes Rožnov do
Valašského Meziříčí. Stezka s asfaltovým povrchem vede převážně podlé řeky Bečvy
mimo hlavní komunikaci a to směrem na Horní Bečvu i na Valašské Meziříčí. Pokud
budete chtít si udělat výlet na kolech mimo cyklostezku, zde máte typy na cyklistické
trasy. Při tom můžete použít cyklobusy které jezdí každou sobotu a neděli. V odkazu
najdete jízdní řády a trasy cyklobusů.
V případě, že patříte mezi ty pohodlnější, pak si můžete prohlédnout město Rožnov
z Vláčku Rožnováčku, který vyjíždí z parkoviště u koupaliště a proveze Vás po
Rožnově okruhem 4,5km dlouhým po zajímavostech Rožnova
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Letos na jaře bude nad Valašskou dědinou na Karlově kopci (467m) otevřena nová
Jurkovičova rozhledna. postavená podle plánů arch. Jurkoviče.(autora dřevěných
staveb na Pustevnách a v lázních Luhačovice).

Pokud si budete chtít prohlédnout okolí Rožnova pěšky, pak zde najdete typy na pěší
výlety nebo naučné stezky.
Nejznámějším turistický cílem návštěvníků jsou Pustevny (1018m), Radhošť
(1129m), nebo socha Radegasta, kterou jistě znají všichni milovníci piva.
Pokud chcete zažít trochu adrenalinu, pak si půjčete na Pustevnách koloběžky a
projeďte se 6km dlouhou tratí až k dolní stanici lanovky s převýšením přes 400m. Pro
cestu zpět můžete použít sedačkovou lanovku

V těsné blízkosti campu Sport se nachází zábavní centrum Gibon park, který místem
vhodným pro aktivní odpočinek v příjemném prostředí lesoparku. Zde se odreagují
děti, ale na své si přijdou i dospělí. Najdete zde překážkovou lanovou dráhu,
trampolíny, minigolf, obří houpačku vysokou 10m, prolézačky, skákadla a skluzavky.
Zde najdete také restauraci s výbornou a cenově přijatelnou kuchyní.
Milovníci automobilů si rozhodně nenechejte ujít příležitost navštívit Technické
muzeum Tatra Kopřivnice S platnou vstupenkou do muzea můžete také bezplatně
navštívit muzeum manželů Zátopkových.
Když si zajedete až do Kopřivnice nezapomeňte navštívit také nedaleký Štramberk a
její Městskou památkovou rezervace včetně známé Štramberské trúby.
Milovníci zdravé výživy a ti, kteří máte bezlepkovou dietu a by měli při své cestě
navštívit ve Frenštátě také Pohankový mlýn pana Šmajstrly, kde si mohou
prohlédnout zpracování pohanky. Zde si také můžete nakoupit široký sortiment
výrobků z loupané pohanky.
I když většina návštěvníků Rožnova směřuje především na Pustevny, rozhodně si
nenechte ujít výlet na Soláň a Velké Karlovice. Na Soláni si můžete prohlédnout
informační středisko v nové zvonici a okolní výstavu dřevěných soch.

Po sjezdu do údolí navštivte Velké Karlovice, jednu z největších obcí v ČR (82km2).
Za návštěvu zde stojí dřevěný kostel z roku 1754, fojtství postavené v roce 1793 a
Karlovské muzeum. Pokud budete pokračovat směrem na Slovensko, můžete navštívit
nově otevřené termální Wellness centrum hotelu Horal s bazény se slanou
vyhřívanou vodou (36oC) a dalšími vodními atrakcemi. Pokračováním přes horské
sedlo Bumbálka a přehradu Horní Bečva se můžete vrátit do Rožnova.
Pokud ve své přihlášce uvedete svou E-mailovou adresu, budeme Vás průběžně informovat o
aktuálních novinkách i akcích konaných v termínu našeho setkání.
Mimo to je v Rožnově a okolí mnoho dalších zajímavostí, o kterých Vás budeme rádi informovat při
Vašem příjezdu.

3

