
Camping Club Rožnov pořádá 

 

24.– 26.5.2013, Camping Country, Hluboké Mašůvky 

 

Protože náš klub se rozrůstá  o členy ze všech koutů naší země a ti se chtějí přidat k pořádání karavanistického 

setkání, rozhodli se Vídeňáci ze Znojma pro  zcela nové poznání  znojemského kraje. I ten je zajímavý pro turistiku, 

historii, dobré jídlo a pití. A o to nám jde. Zvolili jsme záměrně méně známou destinaci Hluboké Mašůvky vzdálené 

od Znojma 7km v lůně lesů. 

Místo konání: Camping Country, Hluboké Mašůvky,  který se pyšní čtyřmi hvězdičkami a byl portálem Do kempu 

v letech 2009-2011 vyhodnocen mezi 25 nejlepších campingů v ČR. Podrobné  informace o službách, které 

poskytuje camping najdete na www.camp-country.com . Je zde kapacita 60 stání pro karavany a i možnost 

ubytování v chatkách. GPS souřadnice campingu:  N= 48° 55’ 18’’, E=16°01’ 41’’    

Termín setkání:  24. 5. - 26. 5. 2013. Za stejných cenových podmínek je možno se ubytovat od 22. 5. do 31. 5. 2013. 

Uzávěrka přihlášek  12.5.2013. Seznam přihlášených posádek najdete na www.campingclubroznov.cz  

 

Účastnické poplatky:   Posádka (2 dospělé osoby , karavan auto, el. přípojka)  350kč/noc 

dítě do 3 let       zdarma 

 dítě od 3 do 12 let      30kč/noc 

další osoba nad 12let      80kč/noc 

poplatek obci za dospělou osobu    10kč/noc 

Program setkání:  
 Z campingu jsou možné pěší vycházky do přírodní lokality Jevišovice nebo na zříceninu hradu Lapiduch. Asi o 6 
kilometrů dále se nachází obec Jevišovice, kde najdeme zámek, nejstarší přehradu ve střední Evropě a 
krokoterarium se 31 krokodýly. Vstupné je 50 Kč. Dále se zde nachází nově zrekonstruovaná sýpka, kde je sportovní 
centrum, bowling, kuželky, sauna až pro 8 osob. Nechybí ani dobrá restaurace. 
Pro milovníky cyklistiky zde najdete zvlněný terén a pěknou krajinou. 
Kdo by se chtěl podívat do nedalekého Znojma a chtěl poznat jeho historii, nabízíme  pěší vycházku po historické 
části nebo je možné využít turistického vláčku, který vás sveze centrem, projede kolem řeky Dyje, odkud je krásný 
výhled na celé Znojmo. 
Máme přislíbeného průvodce po Národním parku Podyjí, který nás zavede na místa, které jinak  nepoznáte. 
Je zde opravdu co k vidění. 
Bližší informace najdete na internetových stránkách: www.jiznimorava.cz, www.znojmocity.cz 
nebo si můžete také prohlédnout propagační video města Znojma: www.youtube.com/watch?v=8di9F0e8WTU 
Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a zkusíte něco nového z JIŽNÍ MORAVY. 

 
 
Těšíme se na shledanou s Vámi 
Lenka a František  Vídeňští 
E-Mail:  videnska.lenka@tiscali.cz 
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