SETKÁNÍ PŘÁTEL FERA KAŇANSKÉHO
Areál Goralského dvora, Haligovce, SK
27.4. – 1.5.2011

Po dobrých referencích jiných karavanistů jsme s rodinou využili pozvání přítele Fera Kaňanského a zúčastnili se
letošního Srazu přátel Fera Kaňanského, který se každoročně koná v areálu Goralského dvora v Haligovcích blízko
Červeného Kláštera na Slovensku.
Při příjezdu do campingu nás mile překvapilo to, že jsme se zde setkali s přáteli karavanisty ze všech klubů, se
kterými se známe z jiných karavanistických akcí.
Ihned první večer jsme společně zdobili a stavěli májku. Pánové připravili nazdobené smrkové větvičky, kterými
ozdobili své karavany. Ženská polovina pak mužské protějšky odměnila kalíškem něčeho ostřejšího.
V pátek nás autobus odvezl na výlet do nedalekého Polska, kde jsme
si s průvodcem prohlédli zámek Dunajec, a pak výletní lodí přejeli
Czorsztynské jezero prohlédli ještě zámek Czorsztyn. Při zpáteční
cestě jsme měli možnost si koupit výborné ovčí sýry přímo u zdroje.
Večer připravil majitel kempu posezení u táboráku s výbornými
opečenými klobáskami, které nám sám podával v goralském kroji.
V sobotu odpoledne jsme nevynechali projížďku na „pltích“ po
Dunajci Pieninským Národním parkem z Červeného Kláštoru do
Lesnice. Do přistaveného autobusu jsme se sotva vešli a plně
obsadili čtyři pltě. V průběhu plavby dlouhé cca 11km nás voraři
podrobně informovali o okolí, kterým jsme projížděli. Podél Dunajce
vede také cyklostezka, která byla zaplněna cyklisty, se kterými jsme
se vzájemně zdravili.
Na sobotní večer byla připravena v kolibě slavnostní večeře, kde si
nejprve s námi připili majitel areálu p. Simonik a Fero Kaňanský
spišskou borovičkou. Pak následovala zelná polévka a pečené sele
na rožni. Na závěr obdržel každý haligovskou palačinku se
šlehačkou. Večer byl zpestřen soutěží v řezání dřeva a dojení
baranů. Drobnou skvrnkou bylo jen pozdní vydávání večeře a
chladný večer, který nás brzy zahnal do našich vytopených
karavanů. Ale i přesto byla tato večeře skutečným zážitkem.
Během nedělního dopoledne jsme poděkovali Ferovi i p.Simonikovi za krásný víkend plný zážitků a vraceli se
domů s tím, že se za rok opět zde všichni setkáme.

Areál Goralského dvora se skládá z campingu, chatové osady,
dřevěné stylové koliby a muzea hospodářských strojů. Je to rodinný
podnik majitele pana Simoníka, který se věnuje svým hostů po
celou dobu jejich pobytu a snaží se splnit jejich přání, tak aby byli
spokojeni a vrátili se opět. Tato snaha je vidět na každém kroku a
každý rok se zde vybuduje něco nového. Tento camping by mohl
být vzorem podnikavosti pro ostatní provozovatele i u nás.
Jako bývalý vedoucí campingu jsem již projel mnoho campingů, ale
v tomto campingu na Vás dýchá příjemná rodinná atmosféra a je
zde pamatováno nejen na přenocování, ale i na pobyt a vyžití
návštěvníků. Takovou atmosféru najdete bohužel málokde. Budete
se zde cítit jako doma.
Pro vyžití děti je zde několik druhů houpaček, trampolína, i dřevěná
ohrada s ovcemi, králíčky a kozlem, které děti mohou krmit.
V slunečných dnech mohou hosté bezplatně využít malého bazénu,
který je vyhříván tepelnými čerpadly. Abyste neztratili kontakt
s domovem, nebo firmou máte v areálu bezplatné WiFi spojení.

Pokud jste tento areál dosud nenavštívili, tak si návštěvu rozhodně nenechejte ujít, stojí to za to. Je to
něco jiného, jako jste zvyklí. Podrobné informace najdete na domovských webových stránkách
www.goralskydvor.sk
V areálu Goralského dvora pořádá Slovenská asociace campingu a caravaninhgu ve dnech 14.7.-18.7. 2011 již
43.Rally Campingu a Caravaningu s bohatým programem. Bližší informace najdete na:
http://www.caravaning.sk/index.php/podujatia/12-pozvanky/76-43-rally-campingu-a-caravaningu
Fotografie z našeho pobytu si můžete prohlédnout kliknutím: v naší fotogalerii
Vašek Hronek
Květen 2011

Nakonec mi dovolte mé subjektivní hodnocení akce (známkováno jako ve škole):

Atraktivita místa konání
Program akce
Hodnocení kempu
Sociální zařízení
Koupání
Průměrná známka

Známka
1
1
1
2
1,25

Poznámka
Velmi atraktivní místo, ale ne přímo v místě
Nabitý, hodnotný
Rodinný kemp, má budoucnost a vynalézavost
Čisté, ale vzdálené, malé prostory, chybí odkládací poličky
Mimo sezona

