
 8. Jarný zraz priateľov 

Ferka Kaňanského 
 

POZVÁNKA 

pre vyznávačov kempingu, karavaningu a mototuristiky na podujatie, ktoré sa uskutoční v prekrásnej 

Goralskej prírode 

v ATC 

GORALSKÝ DVOR *** Haligovce 

27.04.2017 - 02.05.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.goralskydvor.sk www.caravaning.sk 

 

Organizátor: CCC Wagon Slovakia Zdravotník, Košice,  ATC Goralský dvor 

 

Organizačná spolupráca: František Kaňanský – predseda organizačného výboru, Ladislav Simoník,  
   

 

Štvrtok 27.04.2017 príjazd účastníkov, ubytovanie, utáborenie, prezentácia 

  privítanie na slovenský spôsob 

  program podľa výberu účastníkov 

  priateľské posedenia        

 

Piatok          28.04.2017 príjazd účastníkov, ubytovanie, utáborenie, prezentácia 

  privítanie na slovenský spôsob 

  splav na pltiach, rafty, bicykle – podľa potreby a požiadaviek – aj individuálne 

  zoznámenie sa s okolím, program podľa výberu účastníkov   

 18
00

 – 19
00

 hod. zahájenie pri vatre, opekanie klobás, reprodukovaná hudba ( je v cene účastníckeho 

poplatku). 

 

Sobota        29.04.2017  
   9

00
 hod. Autobusový výlet: Levoča  

 13
00

 hod. splav na pltiach, rafty, bicykle – podľa potreby a požiadaviek – aj individuálne 

 16
00

 hod. súťaže detí a dospelých 

  18
00

 hod.   

  19
30

 hod. spoločná večera, muzička + tanečky 

  

Nedeľa       30.04. 2017 Budíček 

  11
00

 hod Hniezdne / Nestvill park 

  17
00

 hod. Stavanie májov,  pri karavanoch  

 

Pondelok        01. 05. 2017 Hudobný budíček  

   9
00

 hod. Retro 1. májový sprievod po kempe – Účastníci pochodu,  pripravte si transparenty, 

vlajočky a mávatka – po sprievode občerstvenie ( studené párky, teplé pivo ) ( je v cene 

účastníckeho poplatku). 

 Voľný program   

  

Utorok           02. 05. 2017 Poznávanie prírodných krás a okolia  

 Voľný program       

     

Počas celého zrazu prehliadka dobových strojov s ich predvedením – na požiadanie    

a vyrezávanie drevených sôch s možnosťou vyskúšať si vlastné  vyrezávania      

   

 Možný pobyt v kempingu už od 24.04. 2017 do 07.05.2017 za  zľavnenú cenu - ako počas zrazu   

http://www.goralskydvor.sk/


   

      

 

 

 

 

 

 

Prihlasovanie na podujatie prostredníctvom internetovej stránky Slovenskej Asociácie Campingu a Caravaningu 

http://www.caravaning.sk/camping/registracia-na-podujatia?   

a na pevné ubytovanie priamo  v kempingu  info@goralskydvor.sk 

 

Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny programu a výletov ! 
 

 

Ponuka výletov do okolia: Spišská Stará Ves – Pieninské múzeum  

 kúpele Vyšné Ružbachy 

 výlet do Poľska - návšteva hradu v Niedzici a plavba loďou, hrad Czorsztyn. 

 Červený Kláštor – návšteva kláštora,  

 Pešia turistika:  Tri korunky, prielom Dunajca, Haligovské skaly 

 Cyklistické výlety 

 
Na výlety usporiadateľ zabezpečí dopravu podľa záujmu účastníkov. Svoj záujem musia hlásiť deň dopredu.  Cena za 

dopravu a sprievodcovské služby sa bude odvíjať podľa počtu účastníkov. 

 

 

Poplatok za ubytovanie:  

 Držiteľ platnej karty CCI -  zľavnený počas stretnutia 

10 EUR - noc a posádka ( 2 osoby a deti do 12 r.) v stane, obytnom prívese, obytnom aute, vrátane rekreačného 

poplatku. Pri inom zložení posádky bude cena stanovená individuálne pri prezentácií. 

Poplatok za elektrickú prípojku – 3,50 EUR /24 hod. 

 

Bez platnej karty CCI – bežný cenníkový 

14 EUR - noc a posádka (2 osoby a deti do 12 r.) v stane, obytnom prívese, obytnom aute, vrátane rekreačného 

poplatku. Pri inom zložení posádky bude cena stanovená individuálne pri prezentácií. 

Poplatok za elektrickú prípojku – 4,50 EUR /24 hod. 

 

Pevné ubytovanie -  chaty : - nutnosť rezervácie: e-mail:. info@goralskydvor.sk  

chata  3/2 post. izby + soc. zar., bez prístelky 10,00 €/os./noc - s kartou CCI 12,00 €/os./noc - bez karty CCI 

chata  2/4 a 1/2 post. izby + soc. zar., s prístelkom 10,00 €/os./noc - s kartou CCI 12,00 €/os./noc - bez karty CCI 

 

 

Pozor: Obmedzená kapacita pevného ubytovania!!! 
 

Účastnícky poplatok:  

6,00  EUR – / dospelá osoba – deti do 12 r.  bez poplatku 

    Občerstvenie , pohostenie, organizácia a materiálne zabezpečenie. )   

                         

 

Cenník ďalších   služieb       spoločná večera s  muzikou               9,50 €/osoba  

 splav na pltiach    10,00 €/osoba 

              

Informácie k podujatiu: www.goralskydvor.sk 

Ladislav SIMONÍK:+421 905389413,  

František KAŇANSKÝ: +421 907333224, kananskykosice@gmail.com 

Emil HAJOŠ:+421 903016000, hajos@netkosice.sk 
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