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Jako již tradičně jsme vyrazili oslavit příchod Cyrila a Metoděje na sraz karavanistů.  Tentokrát jsme 

zamířili na Slovensko pod Malou Fatru do autocampingu Belá na slovenský národní sraz. Když jsme dorazili na 

místo a rozhodli se, že vybalíme, začalo pršet a bouřit se. Tak jsme se uvelebili v karavanu a dali si gábl. Do večera 

přestalo, a my tak mohli v klidu postavit stan. Zbyl čas, tak jsme si prošli camp. Je krásný, i sociální zařízení se 

sprchou, která se spouštěla takovým plíškem za 0.3€. Ne vždycky byla zaručena teplá voda, ale když bylo takové 

teplo,což nám přálo celý sraz, bylo příjemné se osvěžit. Stejně jako my, se do nejlépe ohodnoceného campu roku 

2011 přijelo podívat i spoustu ostatních lidí z daleka, a tak bylo všude opravdu plno. Když  se uvolnilo místo po 

partě lidí se stany, okamžitě ho zabrala další skupinka. V rámci ceny byl i bazén umístěný blízko dřevěné chatičky, 

ve které byla recepce. Večer jsme si zašli na pivo do hospůdky také v campu, podívali jsme se na zvířátka na 

druhém konci a zalehli do postele v našem pojízdném domečku. 

V nadcházejících dnech jsem si naplánovali výšlapy a kolo. Postupně jsme je začali provozovat. Nejdříve 

jsme si udělali  večerní  projíždku cca 20km do Vráné abychom omrkli, kam půjdeme následující den. V pátek jsme 

vyrazili na pěší túru po hřebenech Malé Fatry.  Museli jsme sice vyšplhat na obrovský kopec (Poledňový Grůň) 

s převýšením asi 600m na 2km, ale za ten výhled to určitě stálo. Nejzábavnější bylo, že  jsme do kopce šlapali 

samy a lidi,co šli proti, nás informovali, že jsme blázni když jdeme v protisměru a ještě nahoru. Zkuste si ale jít ten 

„krpál“ dolů. Leda tak po pr… 

Další den jsme si dali odpočinkovou „procházku“ v Jánošíkových dierách, kde bylo spoustu krásných 

vodopádů, cestiček a celkem i náročných „prolézaček“. 

Poslední den v neděli jsme si sbalili, spokojeně a odpočinutě vyrazili domů. Všem doporučuji.  

Fotografie z našeho pobytu si můžete prohlédnout kliknutím:ZDE 

Červenec 2012 
Jiří Smolák 
 

 

 

https://picasaweb.google.com/101868697764288105321/1207_SlovenskaRallyCaravaningu

