
www.caravaning.sk
ROČENKA SACC 2022

Camp Košice - Route E58
Kemping roka 2021

M A PA  P R E
K A R AVA N I S TO V
V O  V N Ú T R I

CARAVANING
CAMP NGI



Výroba ● Predaj    ● Servis    ● Prenájom ● Príslušenstvo

Vydať sa na cestu karavanom a objavovať svet v spoločnosti svojej rodiny a dobrej 
nálady, to je filozofia a cieľ spoločnosti Turčan-auto. Venujeme sa prestavbe dodávok 

na rodinné obytné automobily, predaju obytných áut a prívesov značiek Dethleffs
a Sunlight, predaju príslušenstva, servisu a prenájmu obytných vozidiel. 

Individuálne prestavby 

TURČAN - AUTO s.r.o.
Kráčiny 6, 036 01 Martin
Slovenská republika

tel.:+421/43/4270446
tel./fax:+421/43/4270445

email: info@turcan-auto.skwww.turcan-auto.sk

Autorizovaný predajca

®

®

tričká • vesty • náhrdelníky • kuchynské potreby • tetovačky
šiltovky • rodinné tričká • ponožky • zubné kefky • nožíky
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PRÍHOVOR PREZIDENTA SACC 

Tak, ako som už písal v 
predchádzajúcom príhovore, je 
pre nás veľkou výhodou, že nie 
sme pozatváraní v obmedzených 
priestoroch a môžeme svoje 
príbytky vyviesť do prírody. Je to 
radosť vyraziť a spoznávať nové 
miesta, ale rovnako je šťastie 
vracať sa na známe miesta a 
stretať sa so známymi ľuďmi doma, 
alebo za hranicami. Rovnako ako 
v celej Európe aj u nás nebývalo 
rastie záujem o kúpu karavanu. 
Vonku to bolo viac ako 220000 
nových registrácií, u nás viac ako 
1200. Nebudem vás unúvať ako 
v tejto oblasti vybavením nášho 
obyvateľstva zaostávame za 
krajinami na západ od nás. Každý 
keď sa pozrie na svoju výplatnú 
pásku, alebo výmer ku penzii to 
hneď pochopí. No a samozrejme k 

tomu musíme pripočítať to, že nijak 
zásadne nie sme diskriminovaní v 
cenách karavanov. Úrovňou cien 
sme tam, kde ostatní budú možno 
až za rok. Ale na druhej strane 
je paradox, že za karavan, ktorý 
ste kúpili pred rokom, celý rok ho 
užívali dnes dostanete cenu za 
ktorú ste ho kúpili. S ohľadom na 
infláciu u nás, ten karavan stratil 
iba 3,2% hodnoty. A to tu už dlho 
nebolo!

Opakovanie je matka múdrosti, tak 
sa ešte voľne vrátim o rok späť. To 
čo potrebujeme je zdravý rozum a 
chuť do života. Lekári píšu, že stále 
nemáme vyhrané. Teda nevieme 
kedy sa vyberieme za našimi 
kamarátmi, ktorí sa pobrali do 
toho nebeského kempingu, tak na 
ten čas kým sa s nimi stretneme 

Milí priatelia karavanisti, v septembri roku 2021 bola 
prezídiu SACC vyslovená na Valnom zhromaždení dôvera 
na ďalšie volebné obdobie. Chceme vám všetci poďakovať. 
Je to pre nás, s ohľadom na celosvetovú situáciu, veľmi 
zaväzujúce poverenie a dúfajme, že už všetok nepokoj a 
nervozita okolo tohto fenoménu skončí. 

a povieme im, že všetci čo tu dolu 
ešte zostali na nich spomínajú, 
žime tak aby sme potom tam 
zhora nebanovali, že sme niečo 
pobabrali! 
Nie je treba pripomínať, že práve 
karavaning je hnutím, ktoré sa 
stretáva s prísnym pozorovaním. 
Poznáte to určite všetci na vlastnej 
koži. Závisť, že kde na to zobrali 
peniaze,  kde na to  berú čas. Že 
ako si dokázali zariadiť, že ide s 
nimi aj manželka, ……no proste 
strašne veľa otázok. A čím je viac 
otázok, tým je aj viac pozorovania. 
Sú medzi nami takí, čo do 
kempingu nejdú  kvôli peniazom. 
Sú aj takí, ktorí by to považovali za 
zradu vlastného presvedčenia. No 
a sú aj takí, ktorí nemajú problém 
navštíviť kemping, stellplatz, ale aj 
ísť na divoko, podmienkou je dobrá 
partia kamarátov. No opakovane 
prosím všetkých, správajte sa tak, 
ako by ste boli v svojej záhrade. 
Príroda a vaše okolie musí byť 
čistejšie, ako keď ste tam prišli / 
a je úplne jedno, kde ste prišli/ a 
uvedomte si, že všetko čo presahuje 
okraje vášho karavanu môže rušiť 



tých čo sú okolo vás.  Stále sa 
z nás nevytratilo to nepodarené 
správanie, keď som na Slovensku 
zabudnem, aký som slušný za 
hranicami. A buďte si toho vedomí, 
že každý to skomentuje s tým, že 
vonku by ste to nespravili, ale doma 
ste hrdinami…Našťastie sa tento 
jav pomaly z našich kempingov 
vytráca. 

Bohužiaľ celá situácia okolo 
obmedzení v cestovnom ruchu 
vyháňa našich turistov za hranice a 
bráni zahraničným príchodu k nám. 
Výkriky, že niektorý mesiac bol z 
hľadiska zahraničnej návštevnosti 
rekordný za posledné obdobie, 
nezachránia cestovný ruch u nás 
vôbec. Neveriacky počúvame 
konštatovania prevádzkovateľov 
kempingov v Chorvátsku, že takú 
sezónu už dlho nemali. My sa 
môžeme pridať iba konštatovaním, 
že tiež sme takú sezónu nemali. 
No naša sezóna bola v podstate 
bez zahraničných karavanistov, 
až na malé výnimky.  Kempingy 
zívali prázdnotou a zaplnili sa iba 
na víkendy. A nie je to iba cenou, 
v zahraničí už nie je zvláštnosťou 
zaplatiť za noc aj cez 100 Euro. U 
nás sa polovičná cena niekedy javí 
ako problém. Ale s ohľadom na 
katastrofálne nárasty cien energií 
pre podnikateľov, budeme si musieť 
priplatiť!

V roku 2021 bola prevažná časť 
naplánovaných stretnutí odvolaná.  
Doplatila na to aj plánovaná 59. 
Európa rally v Prievidzi. Skromne 
sme začali spomienkou na tridsiate 
výročie stretnutia FICC v Tatranci.  
Na plno sme to rozbalili až na 52. 
Národnom zraze karavanistov SR a 
53. RCC v Opatovciach.  Na prelome 
júla a augusta na situáciu doplatila 
aj 90. FICC Rally v Španielsku. Zo 
Slovenska sa zúčastnila jedna 
posádka. Treba im poďakovať, 
pretože vďaka nim tam viala aj 
naša zástava. Cez prázdniny sa 
naplánované akcie v obmedzenom 
rozsahu realizovali. Koniec 
prázdnin je pravidelne už 24 rokov 
venovaný stretnutiu karavanistov 
V4, tento krát v Poľsku. Ďakujem 
všetkým našim posádkam za účasť 
a reprezentáciu a rovnako je treba 
poďakovať Poliakom /PZM/ za 
perfektnú organizáciu. Tradičné 
ukončenie sezóny v Piešťanoch 
venované oslave dobrého jedla  
prebehlo v obmedzenej kapacite, 

ale o to v srdečnejšej atmosfére. 
Treba poďakovať organizátorom, že 
zvládli nakŕmiť vyše 120 účastníkov 
k všeobecnej spokojnosti. Sezóna 
bola síce ukončená, ale tak ako 
po celý rok sa po Slovensku / a 
nie len po Slovensku/ potulovali 
skupiny karavanistov a užívali si 
stretnutia, krásy prírody a mnohí z 
nich sa s týmito zážitkami pochválili 
aj kolegom. Do konca roka boli 
všetky organizované akcie zrušené. 
Za obeť padli pripravované akcie 
k Mikulášu aj Silvester. Mnohé 
kempingy však predĺžili svoju 
sezónu. Zainvestovali do vybavenia, 
ktoré láka návštevníkov aj v zime. 
Mnohé kempingy s dostatkom 
ponuky zimných aktivít majú svoju 
bežnú dávku verných návštevníkov. 
Tí, čo sa už nikam nevybrali aspoň 
zdieľajú správy o vynikajúcich 
snehových podmienkach. Malá 
skupina karavanistov sa rozhodla 
okúsiť zimný karavaning v 
Chorvátsku a zapadli do skupiny 
viac ako 900 karavanistov z celej 
Európy. Pri teplote 14°C síce neviem 
či sa jedná o zimný karavaning, ale 
to je vec názoru.

V roku 2022 nás na Slovensku 
nečaká žiadna medzinárodná 
akcia. V pláne sú overené klubové 
a kempingové akcie. Verím, že 
sa tento rok skončí aj prerušená 
tradícia Pezinského vinobrania a 
stretneme sa aj tam. Inak narástli 
nám možnosti ochutnať vínko v 
nových kempingoch a stellplatzoch 
pri vinárstvach na celom Slovensku. 
Veľkou skúškou začiatku tejto 
sezóny bude výstava caravanov v 
Prahe a novinka v Nitre. Pri čítaní 
týchto riadkov už budete vedieť, ako 
to dopadlo. Pokračovaním budú 
stretnutia tesne pred Veľkou nocou 
a počas sviatkov jari. Pevne verím, 
že už sa za dohľadu jarného slniečka 
stretneme v hojnom počte.

Koncom mája nás čaká premiéra 
národného zrazu v Bratislave. 
Napriek tomu, že tam bolo 
viacej klubov tak v histórii nášho 
karavaningu sa v samotnej 
Bratislave žiaden zraz nekonal. 
Dúfam, že vás táto novinka osloví aj 
bohatým sprievodným programom. 
Potom nasleduje v kalendári 59. 
Európa rally, v talianskom meste 
Larino. Po dlhej prestávke sa 
stretnú priatelia, ktorí boli aj u nás 
v Piešťanoch v roku 1998 a 2010. 
Nasleduje po dvojročnej prestávke 

22. Adria camping rally v kempingu 
Veli Jože Savudria. 
Tento rok v kempingu Konopáč, 
obkolesenom kultúrnymi 
pamiatkami, sa bude konať 25. 
Dahlie rally. Malé jubileum sa 
oslávi v krajine zrodu tejto úspešnej  
stredoeurópskej akcie. Škoda, že 
už bez jej zakladateľa. Samozrejme 
po návrate z Konopáča bude na 
nás čakať tradične bohatá jeseň 
a dúfam, že tento rok už bez 
pandemických vyčíňaní.  Keď sa 
podarí, tak aj s mikulášskym a 
silvestrovským ukončením. Toto 
bol len stručný výber z kalendára, 
ktorý nájdete v tejto príručke, ale aj 
na, ako dúfam, novej stránke www.
caravaning.sk a tiež na FB SACC. 
Prajem všetkým, ktorí sa podieľajú 
na týchto stretnutiach, či už ako 
organizátori, alebo ako účastníci, 
veľa zdravia a žiadne problémy. 
Pre návštevníkov len malú prosbu, 
ak ste niekedy organizovali takúto 
akciu viete, že to nie je jednoduché. 
A pre tých, čo to ešte neskúsili, 
verte, že je to ťažká práca a skúste 
im ju nekomplikovať. Ešte raz 
všetkým ďakujem.

Čaká nás bohatá sezóna na 
stretnutia a najmä sezóna s 
veľkými očakávaniami. Tie sú 
na strane karavanistov, ale aj 
prevádzkovateľov kempingov. 
Najmä tým prajem, aby tento rok 
prežili a nie iba prežívali. To bude 
samozrejme len za priaznivej 
situácie a možnosti cestovania. 
Cestovania aj pre zahraničných 
návštevníkov kempingov. Bez nich 
by ďalšia sezóna pre kempingy 
bola utrpením. Na sezónu sa 
samozrejme chystajú aj naši 
partneri, bez ktorých by karavaning 
nebol karavaningom. Myslím 
tým predajcov, servisné firmy a 
nezabúdajme aj na požičovne, 
ktoré by mali byť liahňami nových 
priaznivcov karavaningu. Veľa 
zákazníkov požičovní po overení 
vhodnosti tejto životnej filozofie 
pre svoju rodinu, sa rozhodne pre 
zaradenie do rodiny karavanistov.

Pevne verím, že táto ročenka tak, 
ako predchádzajúce, vás bude 
sprevádzať celý rok 2022 a bude pre 
vás zdrojom užitočných informácií. 
Ďakujem zostavovateľom ročenky a 
tiež všetkým čo do nej prispeli.

Ing. Jaroslav Mišura
prezident SACC





PREDAJ NA SLOVENSKO A DO ZAHRANIČIA PROSTREDNÍCTVOM

www.caravaning.sk, tel.: +421 42 432 65 67

CCI karta

Z Ľ A V Y
V KEMPINGOCH 
EURÓPY

Bližšie informácie o zľavách 
nájdete na:
www.campingcardinternational.com
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A ICH  PREVEDENÍ 
NA JEDNOM MIESTE...

| | |
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Autokemp RUDAVA sa nachádza 
neďaleko obce Malé Leváre, 40 
km juhozápadne od Bratislavy a 8 
km od okresného mesta Malacky. 
Je súčasťou rekreačnej oblasti 
RUDAVA, v ktorej sa nachádza 
jazero so štrkovými a pieskovými 
plážami, obkolesené borovicovými 
lesmi. Miesto je vhodné na 
plávanie, slnenie, rekreáciu, 
rybolov a hubárčenie. Je dobrým 
východiskom pre pešiu turistiku a 
výlety na bicykloch po blízkom a 
širokom okolí. Miesto Záhoráckej 
nížiny je druhým najväčším miestom 
v počte slnečných dní na Slovensku 
Blízka dostupnosť Čiech, Rakúska a 
Bratislavy predurčujú toto miesto ako 
ideálne miesto pre Vašu rekreáciu.

Recepcia pri Centrálnej pláži 2508, Rekreačná oblasť Rudava, 908 74 Malé Leváre
tel.: +421 902 165 427, +421 911 691 692, e-mail: info@autokemprudava.sk

www.autokemprudava.sk

AUTOKEMP 
RUDAVA



Auto-camping Trusalová o celkovej rozlohe 40 000 m² sa 
nachádza v nadmorskej výške 498 m na priestranných trávnatých 
plochách so skupinami ihličnatých a listnatých stromov. Cez 
kemp pretekajú dva potôčiky s dvoma vodopádmi. Situovaný 
je v južnej časti pohoria Krivánska Malá Fatra na  katastrálnom 
území mesta Turany. Kemp je držiteľom certifikátu „VITAJTE 
CYKLISTI“. Ponúkame ubytovanie v dvoj-, troj-, a štvorlôžkových 
zrubových chatkách s chladničkou a elektrickým vykurovaním 
s kapacitou pre 133 osôb. Ubytovanie je možné aj na trávnatých 
plochách pre cca 120 karavanov a stanov, ktoré sú vybavené 
elektrickými prípojkami. V blízkom okolí je možnosť vykonávať 
turistiku a lezenie na lezeckých lokalitách v Malej a Veľkej Fatre 
(napr. aj ferrata HZS na Martinské hole), severskú chôdzu, 
cykloturistiku (množstvo značených aj neznačených cyklotrás), 
zjazdy na horských bicykloch, jazdy na štvorkolkách, splavovať 
rieky na člnoch a pltiach (Váh, Orava, Turiec), kúpať sa a potápať 
v lomoch Šútovo, Strečno na štrkoviskách Lipovec, letieť na 
motorových lietadlách a vetroňoch, vydať sa aj na dobrodružný 
let balónom, vybrať sa k vodopádom (Šútovský, Došná, Revúcky 
mlyn) na vychádzky na koňoch, na rybolov, na zber húb a lesných 
plodín, navštíviť aqapark v Turčianskych Tepliciach, kúpaliská v 
Martine, Vrútkach, Turčianskych Tepliciach, Maticu slovenskú, 
Národnú kultúrnu pamiatku Národný cintorín a iné pamätihodnosti 
v Martine národnom kultúrnom centre Slovákov a množstvo 
kultúrnych, historických a technických pamiatok v regióne Turiec. 

Autocamping Trusalová

ATC - Trusalová, 038 53 Turany

tel.: +421 43 429 26 36, +421 905 501 366

e-mail: trusalova@gmail.com

www.atctrusalova.sk



Okolie kempingu poskytuje bohaté možnosti na 
nenáročnú turistku, cykloturistiku, a iné. Hlavným 
obsahom našich služieb je karavaning, miesta pre 
stany, mototuristiku, požičovňa vodáckych potrieb a s 
tým súvisiace služby. Pre karavanistov rozširujeme naše 
služby a ponuku. V areáli sa nachádza bufet, elektrika, 
teplá voda, kuchynka a sociálne zariadenia. V blízkosti 
je známa pizzeria s domácimi špecialitami, obchod 
a aj JÚRSKÝ PARK. V blízkosti sa nachádza Levický 
hrad, kúpalisko Margita - Ilona, kaštieľ Esterháziovcov, 
Sacherová torta Želiezovce, vojenské múzeum 
Pohronský Ruskov, skalné obydlia Brhlovce, pamätník - 
rozhľadňa „Šiklóš“ na Vápniku a iné atrakcie, ktoré sú 
prístupné aj pre cykloturistov.

CAMPING VODNÍK 
JUR NAD HRONOM 

Vodácky Kemp Vodník je prírodný jednoduchý 
kemping nachádzajúci sa v Podunajskej nížine 
na brehu rieky Hron. Táto rieka poskytuje 
ideálne možnosti na vodácke aktivity, najmä 
splavovanie a paddleboarding.

Camping Vodník 
Jur nad Hronom 162 
mobil: 0905 345 738 
e-mail: jurob@jurob.sk
GPS: 48.1242878, 18.6207402



BRATISLAVSKÝ KRAJ

TRNAVSKÝ KRAJ

SLNečNé 
JAzeRá ***
SeNeC

www.slnecnejazera.eu
GPS	 N	48.213614
	 E	17.410635
tel.:	00421	2	45923324

V-X

INTeRCAMP
zLATé PIeSKY
BRATISLAVA

www.intercamp.sk
GPS	 N	48.18634	
	 E	17.185565
tel.:	00421	2	44450592

V-X

TheRMALPARK
duNAJSKá 
STRedA

www.thermalpark.sk
GPS	 N	47.981516
	 E	17.608492
tel.:	00421	950	675	235

III-XI

AuToKeMP 
RudAVA
MALé LeVáRe

www.autokemprudava.sk
GPS	 N	48.4913888
	 E	16.955833
tel.:	00421	902	165	427

VI-IX

ATC TeRMáLNe 
KúPALISKo 
VINCoV LeS
SLádKoVIčoVo
www.vincovles.com
GPS	 N	48.205659
	 E	17.675428
tel.:	00421	911	499	666

VI-IX

APARTMáNY
KARAVANY
VeĽKÝ MedeR

www.dokempu.sk
GPS	 N	47.851868
	 E	17.774732
tel.:	00421	907	498	490

III-XI



Apartmány sa nachádzajú na 
pozemku v areáli rodinného 
domu, so záhradou a 
veľkou trávnatou plochou. 
Vynikajúce prostredie na 
oddych a strávenie rodinnej 
dovolenky. Ďalšou výhodou je 
neďaleké termálne kúpalisko 
vo Veľkom Mederi, neďaleko 
Dunajskej Stredy. Apartmány 
sú vybavené kuchynkou so 
základným vybavením, TV 
a sociálnym zariadením. K 
dispozícii sú 2, 3 a 4 - lôžkové 
apartmány. Ponúkame celoročné 
ubytovanie. Náš areál ponúka 
parkovanie vo dvore, možnosť 
detských i skupinových 
športových hier (hojdačky, 
preliezačky, pieskovisko, 
trávnatá plocha), záhradný 
gril, ohnisko a posedenie 
pod altánkom. Kemping je 
vybavený sociálnym zariadením, 
spoločenskou miestnosťou a 

elektrickými prípojkami. V areáli 
je možnosť pripojenia na 
internet.
V blízkosti (cca 800 m) sa 
nachádza termálne kúpalisko 
vo Veľkom Mederi s mnohými 
vodnými atrakciami a športovými 
možnosťami. V 15 km vzdialenej 
Dunajskej Strede sa nachádza 
ďalšie termálne kúpalisko s 
možnosťou športovania, ako sú 
napríklad tenis a minigolf. 
Okolie je taktiež vhodné na 
cykloturistiku, vodné športy, 
rybolov a jazdu na koni.
Z kultúrno-historických pamiatok 
sa v okolí nachádzajú:
Žitnoostrovné múzeum a ďalšie 
zaujímavé objekty v Dunajskej 
Strede a Komárne.
V blízkosti sa tiež nachádza 
jedno z našich najznámejších 
umelo vytvorených vodných diel - 
vodné dielo Gabčíkovo.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Pavel Szabó, Kurtaserská 33, 932 01 Veľký Meder 

mobil: +421(0)907 498 490 

email: apartmany.eu@gmail.com, www.dokempu.sk

APARTMÁNY, STANY - KARAVANY 
VEĽKÝ MEDER



TReNčIANSKY KRAJ

KeMPING 
RYBNíKY***
oPAToVCe

www.campingopatovce.sk
GPS	 N	48.860756
	 E	17.965278
tel.:	00421	903	951	208

I-XII

CAMPING
NITRIANSKe 
RudNo

www.campingrudno.sk
GPS	 N	48.804610
	 E	18.476028
tel.:	00421	948	108	280

V-X

CAMPING 
PuLLMANN***
PIešťANY

www.campingpiestany.sk
GPS	 N	48.576229
	 E	17.832257
tel.:	00421	907	096	784

III-XII

CAMP 
PACho****
PRIeVIdzA

www.kolibapacho.sk
GPS	 N	48.7815298
	 E	18.6836042
tel.:	00421	907	441	011

I-XII

CAMPING** 
MANíNSKA TIeSňAVA 
PoVAžSKá TePLá

www.maninska.sk
GPS	 N	49.143948
	 E	18.497103
tel.:	00421	907	185	377

V-IX

AVA
AquAPARK
dIAKoVCe

www.kupaliskodiakovce.sk
GPS	 N	47.757295
	 E	18.136241
tel.:	00421	903	447	554

III-XI

NITRIANSKY KRAJ

TRNAVSKÝ KRAJ



Dr. Jozefa Tisu, Varín 013 03, tel.: +421 911 49 42 42
e-mail: recepcia@atcvarin.sk
N 49° 12‘ 30.0718874“ E 18° 52‘ 43.6866708“

Autokemping Varín

Autokemping Varín leží na 
hranici národného parku 
Malá Fatra na okraji obce 
Varín s rozlohou 5,2 ha je 
vzdialený od mesta Žilina len 
10 km. Ponúka širokú paletu 
možností pre šport, oddych, 
organizovanie spoločenských 
akcií, školských výletov, zrazov 
a iných podujatí.  Pre jeho 
výbornú polohu je ideálnym 
miestom pre rodinnú dovolenku, 
či trávenie chvíľ s priateľmi. 
V areáli je k dispozícií 
ubytovanie v bungalovoch a 
zruboch s celkovou kapacitou 
100 lôžok. Kemping okrem 

toho ponúka aj viac ako 450 
karavanových a stanových 
miest. V areáli kempingu sú 
taktiež pre ubytovaných hostí 
dostupné aj samostatné 
spoločné toalety, rozvody 
vody, elektrické prípojky, 
solárne sprchy, umývacie boxy, 
práčovňa, samoobslužná 
kuchynka a výlevka na 
chemické WC. Naši hostia môžu 
využiť športoviská, ktoré areál 
kempingu ponúka. Najmä 2 
tenisové kurty, futbalové ihrisko, 
plážový volejbal, petangové 
ihrisko, stolný tenis a takisto 
je tu vytvorený priestor so 

www.atcvarin.sk 
KEMPING 

ROKA 2019

šmýkačkami, preliezkami  
pieskoviskom pre najmenších.
V areáli kempu sa nachádza 
aj nová atrakcia - vzduchová 
trampolína pre všetky deti i 
dospelých. Okrem oddychu, 
ktorý kemping ponúka sa 
v neďalekom okolí nachádza 
množstvo možností hlavne pre 
milovníkov turistiky a športu. 
V letných mesiacoch sú to 

turistické chodníky v Terchovej 
najmä Horné a Dolné Diery, 
z vrcholov je to Malý a Veľký 
Rozsutec, Fatranský Kriváň 
, Rajecká Lesná a jej známy 
drevený betlehem, zaujímavé sú 
aj skvosty ľudovej architektúry v 
dedinke Čičmany.
V zimných mesiacoch je možné 
navštíviť obľúbené lyžiarske 
stredisko Vrátna. 



KeMPING 
u SVäTého 
uRBANA**** 
PodháJSKA
www.tkpodhajska.sk
GPS	 N	48.0975
	 E	18.339497
tel.:	00421	911	184	077

V-IX

CAMPING 
VodNíK** 
JuR NAd hRoNoM

www.campingvodnik.sk
GPS	 N	48.123651
	 E	18.622054
tel.:	00421	905	345	738

IV-X

NITRIANSKY KRAJ

KeMPING 
MARGITA-ILoNA 
LeVICe

www.margita-ilona.sk
GPS	 N	48.1902777
	 E	18.661944
tel.:	00421	907	494	928

VI-VIII

ATC NoVá 
duChoNKA

www.duchonkacamping.sk
GPS	 N	48.66880
	 E	18.09442
tel.:	00421	944	930	539

IV-X

CARAVAN KeMP 
žeMBeRoVCe

www.penzionzemberovce.sk
GPS	 N	48.2681456
	 E	18.74175120
tel.:	00421	948	127	283

I-XII

žILINSKÝ KRAJ

AuToKeMPING
VARíN

www.atcvarin.sk
GPS	 N	49.210054
	 E	18.878511
tel.:	00421	911	494	242

VI-IX



Kemping u Sv. Urbana

Termálne kúpalisko, s.r.o. 
941 48 Podhájska 493

tel.: +421 911 184 077, tel.: + 421 35 6586 195
e-mail: ubytovanie@tkpodhajska.sk, www.tkpodhajska.sk

Kemping roka 2012

Kemping**** u svätého Urbana v Podhájskej susediaci 
s termálnym kúpaliskom s priamym vstupom poskytuje 
návštevníkom ubytovanie vo voľnej prírode s kapacitou 30 miest 
na umiestnenie karavanov a 60 miest na stanovanie. Jedná sa o 
najvyšší štandard kempu na Slovensku 

Podhájska patrí medzi najnavštevovanejšie kúpeľné a turistické 
atrakcie na Slovensku. Sme radi, že máte záujem si vybrať za 
cieľ svojej dovolenky alebo výletu práve toto krásne a čarovné 
miesto. Liečivá termálna voda, ktorej účinky už pomohli mnohým 
ľuďom sa v takomto zložení nachádza len tu a má podobné 
účinky ako Mŕtve more.



AuToCAMPING 
BeLá - NIžNé 
KAMeNCe

www.campingbela.sk
GPS	 N	49.24819
	 E	18.98740
tel.:	00421	41	569	5135

I-XII

CAMPING 
SLNečNé SKALY 
RAJeCKé TePLICe

www.camping-raj.sk
GPS	 N	49.142048
	 E	19.719171
tel.:	00421	903	982	233

V-IX

žILINSKÝ KRAJ

AuToCAMPING
TRuSALoVá
TuRANY

www.atctrusalova.sk
GPS	 N	49.14056
	 E	19.0520
tel.:	00421	434	292	636

VI-IX

AuToCAMP STARá 
hoRA* oRAVSKá 
PRIehRAdA 
NáMeSToVo
www.oravskapriehrada.sk
GPS	 N	49.385113
	 E	19.528443
tel.:	00421	905	212	995

V-IX

AuToKeMPING 
šRz dRIeNoK 
MošoVCe

www.drienok.sk
GPS	 N	48.9031
	 E	18.891952
tel.:	00421	905	442	831

V-X

KeMP TíLIA 
GäCeĽ oRAVSKá 
PoRuBA

www.kemptilia.sk
GPS	 N	49.205063
	 E	19.268573
tel.:	00421	903	417	269

IV-XI



NAJLEPŠÍ E-SHOP 
PRE KARAVAN 
A OUTDOOR

shop.karavan.sk  | +421 918 739 468

• najširší sortiment tovaru pre kemping, karavaning aj outdoor 
• jediný e-shop na náhradné diely pre karavanistov 
• jednoduché a prehľadné vyhľadávanie bez straty času 
• online poradenstvo našimi odborníkmi priamo pri nákupe 
• pravidelné novinky a akciové ponuky 
• pri každom nákupe vás odmeníme 
• tisíce položiek k dispozícii okamžite 
• pri montáži v našom servise výhodné ceny a záruky 



žILINSKÝ KRAJ

CAMP oRAVICe
LIeSeK

www.kemporavice.sk
GPS	 N	49.299036
	 E	19.746543
tel.:	00421	910	785	878

I-XII

MARA CAMPING*** 
LIPToVSKÝ 
TRNoVeC

www.maracamping.sk
GPS	 N	49.110631
	 E	19.546110
tel.:	00421	905	828	444

V-X

ATC MARINA 
LIPToV****
BoBRoVNíK

www.marinaliptov.sk
GPS	 N	49.118844
	 E	19.477191
tel.:	00421	902	605	605

V-X

KeMPING 
BYSTRINA** 
deMäNoVSKá 
doLINA
www.bystrinaresort.sk
GPS	 N	49.033904
	 E	19.576267
tel.:	00421	903	533	971

I-XII

PeNzIóN šTefáNIK
KeMPING 
SúĽoV - hRAdNá

www.penzionstefanik.sk
GPS	 N	49.16308
	 E	18.58941
tel.:	00421	948	922	339

I-XII

PRešoVSKÝ KRAJ

CAMPING 
duNAJeC 
čeRVeNÝ KLášToR

www.campingdunajec.sk
GPS	 N	49.391372
	 E	20.399975
tel.:	00421	915	890	937

V-X



Kemping pri liptovskom mori – Mara CAMPING  
Jediný kemp na brehoch najväčšej vodnej nádrže na 
Slovensku je obľúbený pre milovníkov prírodného kúpania, 
vodných aj outdoorových športov. V Mara Campingu 
Liptovský Trnovec nájdete široké spektrum ubytovania, 
zábavy aj športu. Rozsiahle trávnaté plochy priam 
vyzývajú k rozloženiu stanu či zaparkovaniu karavanu. 
Samozrejmosťou je pripojenie k elektrine, sociálne 
zariadenia a sprchy s teplou vodou, kuchynka, práčka, 
veľké ohnisko a gril. Ak nemáte vlastný stan môžete využiť 
jeden z tunajších zariadených. Ďalšou možnosťou je 
ubytovanie v chatkách s kuchynkou a jedálenským kútom, 
vhodných pre 4 až 9-členné rodiny. O chuťové poháriky 
sa stará nový výdajný pult v reštaurácii U Námorníka so 
širokým výberom jedál a nápojov. Súčasťou služieb je aj 
požičovňa bicyklov či plavba výletnou loďou po Liptovskej 
Mare. Adrenalín si môžete otestovať prostredníctvom 
vodných športov ako vodný skúter, rýchločln, flyboard, 
wake surfing, nafukovací banán alebo koleso, stand up 
paddle a mnohé ďalšie. Pre deti sú pripravené atrakcie 
ako skákací hrad, trampolína, detské lodičky a iné v 
bezpečnej Kids zóne. 

Mara CAMPING/ATC Liptovský Trnovec, 032 22 Liptovský Trnovec, tel.: +421 905 828 444, 
e-mail: recepcia@maracamping.sk, www.maracamping.sk, www.marafun.sk, www.lodmaria.sk

GPS: 49°06`38``, 19°32`44``



GoRALSKÝ dVoR*** 
hALIGoVCe - 
čeRVeNÝ KLášToR

www.goralskydvor.sk
GPS	 N	49.38016694
	 E	20.43968
tel.:	00421	905	389	413

V-X

INTeRCAMP - 
hoTeL*** TATRANeC 
TATRANSKá 
LoMNICA
www.hoteltatranec.sk
GPS	 N	49.158285
	 E	20.309441
tel.:	00421	52	446	7092

I-XII

PRešoVSKÝ KRAJ

AuToKeMP 
doMAšA TíšAVA 
BžANY

www.autokemptisava.sk
GPS	 N	49.056029
	 E	21.668345
tel.:	00421	911	299	843

V-X

BANSKoBYSTRICKÝ KRAJ

CAMPING 
SedLIACKY dVoR
BRezNo - 
RohozNá
www.sedliackydvor.com
GPS	 N	48.79583
	 E	19.72861
tel.:	00421	911	078	303

IV-X

ReKReAčNá 
oBLASť - KeMPING 
KuRINeC
 RIMAVSKá SoBoTA
www.rimavskasobota.sk
GPS	 N	48.3474
	 E	20.0205
tel.:	00421	917	630	675

VI-IX

AuToCAMPING TK
doLNá 
STRehoVá

www.dolnastrehova.sk
GPS	 N	48.25955
	 E	19.47353
tel.:	00421	47	489	7169

V-X



Intercamp Tatranec leží vo vstupnej časti Tatranskej 
Lomnice pri hlavnej ceste z Popradu do Tatranskej 
Lomnice. Kemping sa nachádza v pokojnej zalesnenej 
oblasti 2,5 km od centra Tatranskej Lomnice a ponúka 
trávniky na postavenie stanu alebo zaparkovanie 
karavanu. V reštaurácii sa podávajú typické jedlá 
slovenskej a medzinárodnej kuchyne. Kemping 
Intercamp Tatranec je otvorený po celý rok. Lanovky 
smerujúce k jazeru Skalnaté Pleso a na Lomnický štít 
sú vzdialené 2 km od kempingu Tatranec. Aquacity 
Poprad sa nachádza 15 km od areálu.  Za zmienku 
stojí turistika vo Vysokých Tatrách, zábavná jazda 
Tatrabobom či návšteva Múzea TANAPu. V zimnom 
období nezabudnuteľná lyžovačka.

Intercamp Tatranec***
Tatranská Lomnica 202, 059 60 Vysoké Tatry
tel.: +421 524 467 092, +421 914 123 432
e-mail: hoteltatranec@hoteltatranec.com

www.hoteltatranec.com 



PeNzIóN SoKoL 
A KeMPING VYšNÝ 
MedzeV

www.sokol2.sk
GPS	 N	48.71472
	 E	20.90222
tel.:	00421	910	982	332

I-XII

KošICKÝ KRAJ

RouTe e58***
CAMP
KošICe

www.camp-kosice.sk
GPS	 N	48.687311
	 E	21.2559238
tel.:	00421	908	349	313

I-XII

KeMPING JASoV
JASoV

www.autokempingjasov.sk
GPS	 N	48.68054
	 E	20.96686
tel.:	00421	55	632	0668

I-XII

AuToCAMPING
MáRIA
VeĽATY

www.penzionaquamaria.sk
GPS	 N	48.50517	 	
	 E	21.65378
tel.:	00421	56	6700	506

III-XI

CAMPING****
MALá 
BARA

www.campingmalabara.sk
GPS	 N	48.421724
	 E	21.731601
tel.:	00421	907	936	078

I-XII



Camp Pacho je štvor hviezdičkový  kemp, ktorý svoje 
brány pre návštevníkov otvoril v roku 2019 v zrubovom 
štýle s modernými sociálnymi zariadeniami , saunami, 
bazénom s rozmerom 10 x 5 m a vyhrievacou kaďou. 

Nachádza sa 3 kilometre od Prievidze smerom na 
Zvolen. Camp  je súčasťou rezortu Pacho, ktorý 
je vytvorený v štýle slovenskej dediny. K dispozícií 
máme pre hostí 7 nových zrubových chatiek priamo 
v samotnom areáli kempingu. Ďalej je k dispozícií 
7 zrubov rodinného typu  so sociálnym zariadením 
a 4 izby v podkroví(2020). Kapacita kempingu je 
22 karavanov a 25 stanov. Pre všetkých milovníkov 
tradičnej slovenskej kuchyne je možnosť využitia 
stravovania  v našej reštaurácií  koliba Pacho,  
ktorá je v priamo rezorte. Pre hostí z kempu sú 
k dispozícií 2 zastrešené ohniská a zastrešená terasa 
s ratanovým posedením  a kaviarňou. Na výlety po 
okolí je tu možnosť si u nás zapožičať auto, skúter,  
alebo elektrické bicykle. Pre deti nový Jumping land 
s detským ihriskom.

Cena taxi:
Bojnice - 8 eur 
Prievidza - 6 eur  

CAMP PACHO****CAMP PACHO****

Koliba Pacho, Veľká Čausa 184, 971 01, Okres Prievidza 
www.kolibapacho.sk, e-mail:  pacho@kolibapacho.sk
Tel.:  +421 907 441 011, E48.782608 N18.683589



obchod

ohnisko

vodáctvo

akceptácia	CCI	karty

kemping	pri	termálnom	kúpalisku v	kempingu	je	zeleň/tieň

výlevka	pre	chemické	WC

výlevka	pre	karavan

reštaurácia,	bufet platba	kartou

povolené	zvieratá detské	ihrisko

možnosť	rybolovu

cykloturistika

I-XII prevádzková	doba kemping	je	členom	SACC

kemping	pre	stany	a	karavany

bezbariérovosť

elektrická	prípojka

voľné	pripojenie	Wi-Fi

požičovňa	športových	potrieb

turistika

kemping	ohradený	a	strážený

v	kempingu	sú	chatky	a	iné	
ubytovanie

kuchynka

práčka	

športové	ihrisko

jazdectvo

kemping	v	meste

WC,	sprcha

LeGeNdA

Jazda s karavanmi Holland pre vás prináša neskutočne veľa 
výhod. Domov na kolesách vhodný pre: rybárov, rodiny s 
deťmi, výlety, robotníkov na stavby. 

Spolu s holandským partnerom cez 10 rokov sa snažíme aby bol 
každý zákazník, ktorý využije naše služby, maximálne spokojný. 
Ponúkame karavany  a autokaravany bez závad, poradenstvo, 
servis, opravy, zabezpečenie náhradných dielov. Našou snahou 
je zabezpečiť pre Vás karavan podľa Vašich predstáv. Maximálna 
spokojnosť zákazníkov je náš cieľ.

KARAVANY HOLLAND

Čeľadice 82, tel.: +421 917 453 648
e-mail: karavanyholland@gmail.comwww.karavanyholland.sk



s užitočnou aplikáciou vo vrecku!

GoCamping.sk VÁM POSKYTNE MNOŽSTVO PRAKTICKÝCH INFORMÁCIÍ: 
•  sprievodca po zaujímavých slovenských POI miestach z oblasti prírody,  
 športu, kultúry, gastronómie  

•  kompletné informácie o kempoch, parkoviskách, servisných,  
 predajných miestach a požičovniach na karavany na Slovenku 

•  tipy na karavanistické výlety a cestovateľské blogy 

•  hodnotenia a fotografie miest

UŽITE SI 
KEMPOVANIE

Aplikáciu GoCamping.sk si môžete stiahnuť v Appstore a v Google play



AUTOKARAVANOV 
NA SLOVENSKU

predaj@karavan.sk  |  obchod@karavan.sk
+421 915 720 325  |  +421 905 224 466

pozicovna@karavan.sk shop@karavan.sk  |  +421 918 739 468
obchod.karavan.sk

autotechnika@karavan.sk
+421 905 503 350



Seredská 247/4012, 917 05
Trnava – Modranka

GPS  N 48.342895,  E 17.620190

W W W . K A R A V A N . S K
empark@empark.sk
+421 917 732 871 – pri vjazde do areálu
+421 915 720 331 – vo vnútri areálu a LPG

servis@karavan.sk  | +421 905 503 350
parking@empark.sk
+421 917 732 926



Rekreačná oblasť Kurinec   -   Zelená vodaRekreačná oblasť Kurinec   -   Zelená voda

Rekreačná oblasť Kurinec - 
Zelená voda leží v južnej časti 
stredného Slovenska približne 
5 km od Rimavskej Soboty na 
brehu vodnej nádrže hraničiacej 
so starým dubovým lesom. 
Príjemnú atmosféru oceňujú 
milovníci člnkovania, rybačky a 
priaznivci športu. 

Pre návštevníkov je pripravený 
viac ako 100 miestny stanový 
tábor s pripojením na 
elektrinu, sociálnym zázemím 
a chemickou výlevkou pre 
karavany. Ubytovanie je možné  
aj v súkromných chatkách. 
V areáli sú tri možnosti kúpania 
sa. Prírodné jazero, jeden vonkajší 
25 m bazén, ktorý  je napustený 
pitnou vodou, 50 m dvoj bazén 
napustený geotermálnou vodou 
s teplotou 33°C, detský bazén 
s vodnými atrakciami a tobogan 
s tromi dráhami. V areáli ponúkajú 
občerstvenie stánky s jedlom 
aj nápojmi.



Rekreačná oblasť Kurinec   -   Zelená vodaRekreačná oblasť Kurinec   -   Zelená voda

Kurinec  - Zelená voda je tiež ideálnym 
miestom na aktívne využívanie voľného 
času – nájdete tu ruské kolky, minigolf, 
tenisové dvorce, stolný tenis, ihriská 
na futbal i plážový volejbal. Pri vodnej 
nádrži je požičovňa člnkov, vodných 
bicyklov a paddlebordov. Pre tých, ktorí 
obľubujú turistiku sa na pravom brehu 
vodnej nádrže rozprestiera Národná 
prírodná rezervácia Kurinecká dubina. 

Oddych pri vode možno spojiť aj so 
športom napr. jazdou na koňoch, 
cyklistikou po cyklotrase z mesta 
Rimavská Sobota do RO Kurinec – 
Zelená voda. Celková dĺžka cyklotrasy 
je 4330 m. Počas letnej sezóny je 
návštevníkom k dispozícii vyhliadkový 
vláčik, ktorý Vás bezplatne dopraví 
z mesta Rimavská Sobota do 
rekreačnej oblasti. 

Svätoplukova 389/9
979 01 Rimavská Sobota

tel.: 0917 630 675
GPS: N 48.346822210, E 20.0212615

www.rimavskasobota.sk



CAMPING** 
MANÍNSKA TIESŇAVA

Camping Manínska 
tiesňava** je 
situovaný priamo 
na hranici Národnej 
prírodnej rezervácie 
Manínska tiesňava. 
Ponúka ubytovanie 
v nových 2, 4 a 5 
miestnych chatkách so 
spoločnými sociálnymi 
zariadeniami a s 
parkovaním priamo 
pri chatke. Kapacita 
pre stany a karavany 
je 25 miest, čiastočne 
vybavených elektrickou 
prípojkou. K dispozícii 
sú 2 otvorené ohniská, 
možnosť zapožičania 
športových potrieb 
či malých grilov. 
Osvieženie ponúka 

nevyhrievaný bazén 
s prírodnou vodou. V 
areáli sa nachádza bufet 
so základnou ponukou 
jedál a vynikajúcim 
čapovaným pivkom 
či kofolou. V bufete i 
na recepcii je možné 
platiť kartou. V 
zrekonštruovaných 
sociálnych zariadeniach 
je nonstop dostupná 
teplá voda, pre 
karavanistov je k 
dispozícii výlevka 
na chemické wc a aj 
výpust na odpadovú 
vodu. Okolie kempu 
ponúka množstvo 
turistických, 
cykloturistických 
a horolezeckých aktivít.

Camping Manínska Tiesňava, Považská Teplá
Recepcia Camping: +421 907 185 377 

recepcia@maninska.sk, www.maninska.sk
GPS: 49.143948,18.497103



Penzión Aqua Maria s autocampingom sa nachádza 14 km južne od Trebišova a 8 km severne od 
hraničného priechodu Slovenské nové Mesto - Sátoraljaújhely. 

Prevádzka pozostáva z penziónu, reštaurácie, campingu, chatovej osady a športovo - rekreačného areálu 
s bazénmi, ihriskami a wellness centrom. Camping je otvorený celoročne. V autocampingu 
je kapacita pre 15 autokaravanov a priestor na stanovanie. Súčasťou vybaveniana sú 
elektické prípojky, sprchy, sociálne zariadenia a vybavenie na umývanie riadu. 

V príjemnom prostredí moderne zariadenej reštaurácie vám radi ponúkneme 
nielen špeciality podniku, ale aj výborné slovenské a zahraničné jedlá. Po 
dobrom obede, či večeri si môžete dopriať šálku vynikajúcej kávy v našej 
kaviarni. V areáli sa nachádza 25 a 10 metrový bazén s vyhrievanou 
vodou, hádzanárske, volejbalové a detské ihriská. Taktiež v areáli 
kúpaliska sa nachádza bufet s rýchlym občerstvením a nápojmi. 

Keďže sme vstupnou bránou do tokajskej oblasti nechýba v 
našej vinotéke kompletná ponuka vzácneho a jedinečného vína 
firmy Tokaj & CO Malá Tŕňa. V areáli sa nachádza aj požičovňa 
elektrobicyklov s malým servisným strediskom. Novinkou je 
elektronabíjacia stanica pre elektromobily.

Penzión Aqua Maria
Hlavná 252/36
076 15 Veľaty

+421 56 6700 506
+421 948 027 212

aquamaria.recepcia@gmail.com

www.penzionaquamaria.sk



KEMP SVIDNÍK

Kemp susedí s kúpaliskom Vodný 
Svet Aquaruthenia, samozrejmosťou 
je možnosť využitia vonkajších a 
vnútorných bazénov so zľavou 20 % pre 
zákazníkov kempu. 

Kemp Svidník, 
ul. Festivalova, 
089 01  Svidník

Kontaktná osoba:
Andrej Bieloruský 
+421911356868

V Aquaruthenii sú 
rôzne typy bazénov 
detské, rodinné, 
masážne, športové, 
relaxačné, aj 
s umelými vlnami. V 
blízkosti sa nachádza 
bohatá dostupnosť 
kultúrnych, 
vojenských pamiatok 
a vojenského múzea 
do 500m. Reštauračné 
zariadenie je 
vzdialené do 300m. 
Ďalšie historické 
pamiatky ako 
drevené kostolíky, 

Dukla, Údolie smrti 
sú dostupné od 5 
km do max. 20 km. V 
kempingu je možnosť 
využitia elektrickej 
prípojky, pitná, aj 
úžitková voda, WC, 
sprchy pre mužov 
a ženy a rodinná 
kuchynka. 
Návštevníci si 
vychutnajú možnosť 
cykloturistiky 
a turistiky, 
zaujímavosťou 
sú vyhliadkové 
rozhľadne. 

GPS: N 49.30816, E 21.55982



ATC NOVÁ DUCHONKA, tel.: 00421 944 930 539
e-mail: miroslav@novaduchonka.sk
GPS: N 48,66880  E 18,09442

ATC NOVÁ DUCHONKA

www.atcnovaduchonka.sk

ATC Nová Duchonka sa hrdí NAJviac „NAJ“. 
Je to NAJkrajšie rekreačné stredisko na 
Slovensku s NAJväčším borovicovo-brezovým 
hájom, v ktorom sa NAJväčší ATC Nová 
Duchonka nachádza. Aby tých NAJ 
nebolo málo, ATC Nová Duchonka dostal v 
minulosti NAJviac ocenení za NAJlepší ATC 
v Československu. Má NAJviac možností 
na športové aktivity, nachádza sa v lone 
NAJkrajšej prírody Považského Inovca, s 
NAJpriaznivejšou klímou, NAJvhodnejšou na 
rekreáciu. A je to NAJ  cykloRÁJ 

 -   Nova Duchonka       -   @nova_duchonka

ATC
 NOVÁ DUCHONKA

48.66873ºN    18.09428ºE

__

 SINCE 
2020



CAMPING BELÁ 
Oslobodenia 183, 013 05 Belá

tel.: +421 41 5695 135,+421 905 742 514
e-mail: camp@bela.sk

GPS: S 49°14’52.20” V 18°59’19.05”

AUTOCAMPING BELÁ NIŽNÉ KAMENCE

Camping sa tiahne pozdĺž rieky Varínka, medzi 
Belou a Terchovou. Od cesty ho oddeľuje výsadba 
stromov. Rozľahlosť kempingu, 2000 m2, umožní 
každému nájsť si miesto vyhovujúce práve jemu. 
Šum lesa a hukot rieky dotvárajú príjemnú 
atmosféru fatranskej doliny. Máte možnosť ubytovať 
sa v stane, v prenajatej chatke, vo svojom karavane. 
Nechýbajú tu ani elektrické prípojky pre karavany, 
novovybudované sociálne zariadenia, sprchy s 
teplou vodou, potraviny s rýchlym občerstvením 
s možnosťou objednania polpenzie. Vaše deti 
sa môžu hrať na novo vybudovaných detských 
ihriskách s rôznymi preliezkami a šmýkačkami, či 
poskákať si na nových trampolínach.  V campingu 
sú vyhradené ohniská a preto si prídu na svoje 
aj všetci milovníci opekačiek. Pre milovníkov 
cyklistiky máme dobrú správu a to, že priamo z 
campu sa môžu napojiť na cyklotrasu a dopraviť sa 
bezpečne do Terchovej alebo aj Žiliny. Tých, ktorí 
obľubujú turistiku, očarí okolitá príroda a množstvo 
turistických i cyklistických chodníkov, ostatných 
pokojná atmosféra rozliehajúca sa po campingu.

www.campingbela.eu



Margita - Ilona leží na rozhraní Podunajskej 
nížiny a Štiavnických vrchov. Okolie tvorí 
pahorkatina vhodná na nenáročné prechádzky. 
Od Levíc je vzdialené 6 km v smere na Šahy 
a tvorí ho kúpalisko so štyrmi bazénmi, 
autokempingom s 250 lôžkami, elektrickými 
prípojkami pre stany a karavany, športoviskami, 
reštauráciami a bufetmi a príslušnou 
infraštruktúrou. Ubytovanie je zamerané 
na rodiny s deťmi. Všetky športové ihriská 
a športové potreby sú pre ubytovaných 
hostí zdarma. Mesto Levice poskytuje 
viacero možností pre zaujímavé spestrenie 
pobytu návštevníkov. Patrí sem Levický hrad 
s expozíciou Tekovského múzea, kamenné 
obydlia v Brhlovciach, vodný mlyn v Bohuniciach 
a zaujímavá je neďaleká Banská Štiavnica so 
svojou bohatou históriou. Okolie ponúka aj 
niekoľko pekných cykloturistických trás.

A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice
tel.: +421 36 6314 286
recepcia: +421 36 6312 954
kancelária: +421 36 6307 330
e-mail: margita-ilona@margita-ilona.sk
www.margita-ilona.sk

Kemping Margita - IlonaKemping Margita - Ilona



Zlaté piesky sú najväčší rekreačno-športový areál na území hlavného 
mesta SR, Bratislavy. Je lokalizovaný na okraji mesta, pri hlavnom ťahu 
cesty smerom na Žilinu. Nakoľko ide o spojenie prírodného kúpaliska 
54 ha a ubytovacích kapacít, je tu veľký výber možností ako stráviť 
príjemné chvíle vašej dovolenky.  Areál Zlatých pieskov ponúka okrem 
ubytovacích kapacít aj veľa možností na aktívny oddych.  Bratislava 
poskytuje široké možnosti na spoločenské a kultúrne vyžitie. Pre 
milovníkov cykloturistiky sú pripravené prekrásne cyklotrasy po brehoch 
rieky Dunaj. Nájdete tu množstvo múzeí, divadiel, kín, významné 
národné kultúrne pamiatky – hrad Devín, Bratislavský hrad, možnosti 
návštevy Viedne /60km/, vodného diela Gabčíkovo /40km/ ako aj 
výstavy a veľtrhy umožňujúce návštevníkom stráviť počas pobytu 
príjemné chvíle.

INTERCAMP 
ZLATÉ PIESKY
BRATISLAVA

INTERCAMP
ZLATÉ PIESKY
BRATISLAVA

Cesta na Senec 2, Zlaté piesky, 821 04 Bratislava 2
tel.: +421 2 44 25 73 73, +421 2 44 45 05 92
e-mail: kempi@netax.sk, www.intercamp.sk



Obec Jasov sa nachádza v juhozápadnej časti 
košickej kotliny na juhovýchode Volovských 
vrchov. V okolí autokempingu je prekrásna fauna 
a flóra, množstvo pamiatok a prírodných úkazov 
ako barokový kláštor, jaskyňa, pozostatky hradu, 
rybníky, vápencová skala a množstvo zaujímavých 
turistických destinácií: Tischlerov hámor, 
Kojšovská hoľa, rastlinný kostol sv. Ladislava, 
Remeselný pivovar Herenwald, Ranč Šugov, 
Múzeum kinematografie rodiny emeritného 
prezidenta Schustera...

Autokemping Jasov ponúka ubytovanie v 32 
chatkách a 2 apartmánoch a disponuje priestormi 
pre stany a karavany. Chatky sú 3 - 4 posteľové, 
zväčša vybavené sociálnym zariadením. V 
jeho areáli sa nachádza reštaurácia, turistická 
kuchyňa, spoločné priestory toaliet a spŕch, 
ohniská s prístreškami na opekanie, práčovňa a 
multifunkčné športové ihrisko.

Aktivity:
turistika, cykloturistika, športový rybolov, futbal, 
volejbal, tenis, návšteva pamiatok

Kemping Jasov, Podzámok 134/61 
044 23 Jasov
tel.: +421 55 632 06 68, +421 911 339 654
e-mail: autokemping@jasov.sk
www. autokempingjasov.sk

Kemping Jasov



Goralský dvor sa nachádza pri hlavnej ceste v smere 
Stará Ľubovňa - Červený Kláštor, od ktorého je 
vzdialený 3 km. Súčasťou Goralského dvora je 13 
chát, Slovenská reštaurácia, letná Koliba, futbalové 
a volejbalové ihrisko, záhradné šachy, ruské kolky, 
detské ihrisko s hojdačkami aj pre dospelých, 
bazénové močidlo, možnosť využitia koliby na večerné 
posedenia, bezplatné zapožičanie prenosných ohnísk 
a grilov, požičovňa bicyklov, raftov a kajakov, camping 
zaradený medzi TOP kempingy na Slovensku pre 
prívesy a stany s rešpektovaním nočného kľudu, 
dotyková farma s domácimi zvieratami a skanzen 
historických strojov. Na pobyt si klient môže doviezť aj 
svojich štvornohých priateľov.
V blízkosti areálu sú turistami vyhľadávané Haligovské 
skaly, cez ktoré vedú náučné turistické chodníky, 
chodník do Prístaviska pltí a Národopisného múzea 
v Červenom Kláštore. Okolie poskytuje veľa možností 
pre aktívny oddych a turistiku pešo, horskými bicyklami 
do blízkeho okolia a Poľska na priehradu a zámok v 
Niedzici, výstup na Tri Koruny, hrebeňové pochody cez 
Haligovské skaly a poľského kúpeľného mestečka 
Sczawnica. Na tieto chodníky začína trasa u NÁS vo 
DVORE. Využite naše služby, užite si Pieniny naplno, 
celodenný výlet. Sme majitelia, pltí, raftov, bicyklov, 
objednajte si služby u nás za ponúknutú zľavu. 
Zorganizujeme, poradíme, odvezieme, dovezieme, 
ušetrite. Info na recepcii alebo priamo u majiteľa 
Goralského dvora.
Na výjazdy a kultúrne podujatia do Červeného Kláštora 
poskytujeme odvoz a dovoz minibusom na požiadanie.

KEMPING  GORALSKÝ DVOR

Goralský dvor, 865 34 Haligovce 188, tel.: +421 907 764 982, +421 905 389 413 
e-mail: info@goralskydvor.sk, GPS: 49°22’47.44 N, 20°26’22.98 E



K A R A V A N Y
D O V O Z . s k

Mane TRADE s.r.o. 
Nálepkova 221/2
059 35 Poprad Batizovce
www.karavanydovoz.sk 
e-mail: info@karavanydovoz.sk
tel.: +421 907 453 899  
(aj Whatsapp)

Predaj a dovoz 
autokaravanov, áut 
a  obytných prívesov. 
Naša spoločnosť sa 
zaoberá dovozom 
nových aj použitých  
karavanov z celej 
Európy. 

Dovážame pre Českú aj 
Slovenskú republiku. Vieme 
zaobstarať všetky druhy 
karavanov a obytných 
prívesov. Ponúkame aj 
základný servis chladničiek 
na plyn/elektriku, plynových 
kúrení, inštalácia bojlerov 
a iné. Zabezpečujeme aj 
financovanie, možná doprava 
až ku Vám v rámci EU. Možná 
je tiež výmena, notárska 
zmluva či karavan leasing. 
Overený karavan z dovozu. 
Vysoká kvalita. Rozumná 
cena. Bohatý výber. Ak 
zháňate akúkoľvek značku 
alebo máte rôzne požiadavky 
v rôznej cenovej relácii, 
neváhajte nás kontaktovať! 
Poradíme aj s prihlásením 
dovezeného vozidla, prípadne 
absolvujeme papierovačky 
namiesto Vás.

VYBERTE SI 
KARAVAN A ZAŽITE 
DOBRODRUŽSTVO

NÁLEPKY PRE KARAVANYDOVOZ.SK
/FINÁLNE NÁVRHY
(Návrhy nálepiek v tomto dokumente sú vo vektorovom formáte)
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Malá Bara 
7076 32 Bara
tel.: 0907 936 078

GPS: 
N 48.421724, E 21.731601

CAMPING MALÁ BARA
Najmenšou 
vinohradníckou 
oblasťou vo svete je 
Tokaj, no patrí medzi 
unikáty, ktoré nemajú 
obdobu nikde inde 
vďaka výnimočným 
podmienkam pre 
pestovanie hrozna. 
Tokajská oblasť ponúka 
množstvo atrakcií a 
tak aj veľa možností na 
strávenie voľného času. 
Aj preto sa naša firma v 
novembri 2020 rozhodla 
pre prípravu a realizáciu 
projektu Camping Malá 
Bara v obci Malá Bara. 
Projekt bol realizovaný 
na pozemku o rozlohe 
14 000 m2 na ktorom 
sa nachádza lesopark a 
vyše 700 ročná budova, 

ktorá dýcha históriou. 
Lesopark bol vyčistený 
od náletových drevín a 
budova prešla náročnou 
rekonštrukciou, no dnes 
aj vďaka nej sa stal 
Camping Malá Bara 
jedinečným miestom 
relaxu a oddychu. V 
budove sa nachádzajú 
nadštandardne 
vybavené sociálne 
zariadenia, recepcia 
a infocentrum, kde 
máme k dispozícii mapy 
cyklotrás, prospekty 
okolitých atrakcií, 
zoznamy lokálnych 
pivníc a všetky potrebné 
informácie pre turistov. 
V každej z miestností 
sme sa snažili prepojiť 
históriu s moderným 
štýlom.

www.campingmalabara.sk

e-mail: campingmalabara@gmail.com



obytných automobilov
a prívesov

SERVIS
PRENÁJOM
PREDAJ&



KEMPING  SOKOL VYŠNÝ MEDZEV

Hľadáte dovolenku zameranú na prírodu, kultúru a chcete zažiť niečo úplne 
iné. Zaujímavé? Hľadáte dobrý kemping, B&B Penzión, alebo informácie o 

východnom Slovensku?

Tak ste u nás na správnej 
adrese! Sme aktívni od roku 
1990 a vieme Vám ukázať 
krásy tejto prekrásnej a 
prekvitajúcej krajiny! Máme 
veľa našich informácií, 

ktoré v čase Vášho pobytu 
môžete zadarmo použiť. 
Náš komplex leží na hranici 
medzi Volovskými vrchmi a 
národným parkom Slovenský 
kras, ktorý je od roku 2002 

chránený UNESCOM ako 
svetové prírodné dedičstvo. 
Pekný kemping, kde môžete 
ozaj rustikálne kempovať, 
alebo bývať vo vkusných a 
autenticky 

reštaurovaných 
apartmánoch a izbách, či 
ochutnávať lokálne špeciality 
s troma chodmi. Na Vašich 
túrach, prechádzkach po 
rozsiahlych lesoch môžete 
ešte stále zazrieť divú 
zver. Túry máme presne 
opísané, aj turistické 
mapy sú k dispozícii. Tie 
si môžete u nás zadarmo 
zapožičať. Ďalej môžete na 
Vašich túrach, prechádzkach 
zbierať huby, liečivé rastliny. 
Ak ich nepoznáte, radi 
Vám pri tom poradíme, 
resp. pomôžeme. Tiež 
pozorovatelia vtákov si tu 
prídu na svoje. Orol krikľavý 
a Bocian čierny sú tu 
pravidelne pozorovateľný.
To je ozajstná príroda!

Penzión a kemping 
Sokol Vyšný Medzev

Košický kraj
tel.: +421 910 982 332

GPS: N 48.71472
E 20.90222

www.sokol2.sk

Termálne kúpalisko Vincov 
les sa nachádza na južnom 
Slovensku pri štátnej ceste 
Galanta - Sládkovičovo, 
približne 55 kilometrov od 
Bratislavy. V areáli sa nachádza 
termálny vrt, z ktorého vyteká 
termálna voda s teplotou 62 
stupňov celzia. Mnohí ľudia 
pripisujú tejto vode liečivé 
účinky a preto sem chodievajú 
s cieľom uzdraviť sa.

V areáli je v prevádzke 5 bazénov. Plavecký s teplotou vody 26°, 2 rekreačné 
bazény s teplotou 28°. Pre najmenších je k dispozícií detský bazén s teplotou 
32 stupňov a pre tých, ktorí preferujú skôr pokojné posedávanie v horúcej 
vode sme vybudovali kľudový bazén s teplotou 38 stupňov celzia a masážnymi 
tryskami. Okrem kúpania si môžete v areáli zacvičiť na fitness strojoch. Pre deti  je 
k dispozícií detské ihrisko.

Milí návštevníci, priatelia! Termálne kúpalisko Vincov les sa na Vás teší v ďalšej 
letnej sezóne 2020. Termín sprístupnenia prevádzky KEMP: letná sezóna jún 2020 
- september 2020. Rezervácie nevedieme, platba platobnou kartou nie je možná, 
kemp je určený pre karavany, autokaravany a stany. Chatkami nedisponujeme. 
info: 0911 193 432 (len počas otváracích hodín platných počas letnej sezóny 2020)

Vincov les 1900, 925 21 Sládkovičovo
Počas víkendov a letnej sezóny: +421 (0) 911 499 666

GPS: 48°12‘28.86“S, 17°40‘15.76“V

www.vincovles.com, e-mail: recepcia@vincovles.com



Thermalpark Dunajská Streda je jedným z najobľúbenejších 
a najnavštevovanejších rekreačných stredísk južného Slovenska. V krásnom 
prostredí ponúka dokonalú relaxáciu pre všetky vekové kategórie.  Na 
ploche 18 hektárov sa nachádzajú štyri vnútorné a šesť vonkajších bazénov, 
z ktorých v dvoch bazénoch je termálna voda s teplotou do 39 stupňov. 
Pre malé deti ponúka kúpalisko vyžitie v detskom bazéne so zábavnou 
šmykľavkou a detský letný klub s pestrým programom. Väčší nadšenci 
adrenalínu a zábavy majú možnosť vyskúšať toboganovú vežu so siedmimi 
toboganmi. Milovníci pohybu sú v hlavnej sezóne očakávaní na športových 
ihriskách (plážový volejbal, minigolf, multifunkčné ihrisko, stolný tenis, 
vonkajší šach). Thermalpark ponúka ubytovanie v rôznych ubytovacích 
zariadeniach a to priamo v areáli. Kompletne zrekonštruovaný Hotel 
Thermalpark*** ponúka pre svojich návštevníkov ubytovanie priamo v 
hlavnej budove. Z izby priamo do bazénov, masážneho centra, reštaurácie 
či saunového sveta delí hostí doslova len pár krokov. Ďalšie možnosti 
ubytovania: Penzión Thermalpark**, Penzión Biely dom*, Apartmány 
pri jazere, Autokemping Thermalpark**. V areáli sa nachádza celoročná 
reštaurácia, ktorá je otvorená denne od 9:00 – 20:30 hod. 
Ceny ubytovania sú vrátane celodennej vstupenky do Thermalparku

THERMALPARK & AUTOCAMPING
DUNAJSKÁ STREDA  

Gabčíkovská cesta 237/38 (areál kúpaliska) 
929 01 Dunajská Streda 
tel.: +421 31 552 40 91, 

+421 905 895 964

NAVŠTÍVTE MASÁŽNE CENTRUM 

A SAUNOVÝ SVET 

e-mail: info@thermalpark.sk
GPS: N 47°58‘50“ E 17°36‘34“

www.thermalpark.sk 



V roku 2021 naša spoločnosť odkúpila 
od obce Diakovce Termálne kúpalisko, 
ktoré dostalo aj nový názov AVA 
thermalpark. Aj napriek krátkosti času 
otvorenie a príprava letnej sezóny 
2021 sa podarila úspešne.
Počas kratšej letnej sezóny boli pre 
návštevníkov k dispozícii tri bazény 
a to jeden oddychový a dva detské. 
Nezabudli sme ani na najmenších 
pre ktorých bola vybudovaná „KIDS 
ZONA“ s animátorkami,  s veľkolepými 
programami, od detských koncertov až 
po skákacie hrady, kolotoče, penová 
party a vytrvalostné súťaže počas 
víkendov.
Na svoje si prišli aj gurmáni, ktorý si 
mohli vybrať z rôznych gazdovských 

jedál zo Slovenskej a Maďarskej 
kuchyne v troch reštauráciách od 
čarovného Luciferu až po veľký 
drevený bufet Foodcorner a zapiť  to 
parádnym Slovenským či Českým 
pivom.
Tým ktorým sa nechcelo domov alebo 
si u nás naplánovali dovolenku boli 
k dispozícii naše útulné chatky a stany.
V nasledujúcich sezónach čaká 
areál AVA thermalpark  rozsiahla 
rekonštrukcia, ktorá je rozdelená do 
viacej fáz, etáp.
Do prvej etapy, ktorá sa uskutočňuje 
od 2021 jesene až do leta 2022 
sme zahrnuli investičný stimul 
piatich nových bazénov, z toho dva 
nové oddychové bazény vybavené 

chrliacimi tryskami, vodnými tryskami, 
perličkovým kúpeľom pre ležiacich. 
Ďalej horúci bazén s jemnými 
masážnymi sedadlami s teplotou 
vody  36°C, a nový plavecký bazén. 
A v neposlednom rade jeden z 
najväčších atrakcií bude veľký detský 
bazén s obrovským hradom až so 40 
atrakciami. Popri detskom bazéne 
pribudnú dva tobogany výšky 9 m 
so 110 m šmýkacej dráhy. Všetky 
atrakcie ako aj bazény budú plne 
automatizované s najmodernejšiu 
technológiou s využitím geotermálnej 
vody.
Rozširujeme aj naše služby v oblasti 
gastronómie, pripravujeme pre hostí 
a fajnšmekrov príjemne prostredie 

AVA Thermalpark Diakovce
AVA thermalpark sa nachádza 6km od okresných 
miest Šaľa, Galanta a do 30 km od krajských 
miest Nitra a Trnava. Prvá zmienka o tunajšom 
liečivom prameni je z roku 1002.

AVA	Thermalpark	Diakovce,	Hlavná	847,	925	81	Diakovce
tel.:	+421	903	447	554

e-mail:	info@kupaliskodiakovce.sk
GPS:	48.13451,	17.78357

www.kupaliskodiakovce.sk

TOTO NA VÁS ČAKÁ UŽ TERAZ V ROKU 2022



s chutnými gazdovskými jedlami s 
cieľom, aby klient odchádzal spokojný 
s plným bruškom. V našom portfóliu 
nájdete od gazdovských pochúťok až 
po sladké maškrty pre najmenších,  
k tomu samozrejme  nemôže chýbať  
občas ani živá hudba. 
Pre tých našich ratolestí zostáva KIDS 
ZÓNA, ktorá sa tešila obľúbenosti vo 
forme detských, nafukovacích hradov, 
kolotoča ako aj súťaže, animátorky, 
koncerty  a penová párty. Služby, 
rodinné programy organizované v roku 
2021  budú nasledovať aj v tomto 
roku.
Ubytovacie kapacity budú  
zabezpečené s 12 pôvodnými 
chatami pod známym menom 

"Slniečko a Mesiačik",  avšak medzi 
novinkami pribudne ďalších 10 chát s 
najmodernejším vybavením kategórie 
all inclusive pod názvom "Obláčik", 
ktoré budú klimatizované, vybavené 
sociálnymi miestnosťou. Ďalej 
ponúkame ubytovanie aj v bývalom 
hoteli,  ktorý prešiel rozsiahlou 
rekonštrukciou. Očakávajú Vás tam 
útulne obnovené izby s kapacitou 
45 lôžok, ako aj kuchynky a sociálne 
miestnosti.
Pre vášnivých kempistov a 
karavanistov v prvej fáze investícií, 
teda v roku 2022 chceme zalichotiť s 
krásne rekonštruovanými sociálnymi 
zariadeniami,  kuchynským zariadením 
a to všetko v mieste  pôvodných 

objektov.
Celý areál kúpaliska dostane nové 
ošatenie, počnúc od samotnej 
architektúry objektov až po krajinnú 
architektúru s krásnou vynovenou 
zeleňou. 
Investície budú pokračovať aj v 
rokoch 2023 až 2025, pribudnú 
apartmánové domy, rozšíri sa chatová 
aj kempingová oblasť so 150 miestami 
pre karavanistov s plne vybavenými 
inžinierskymi pripojeniami.
V poslednej fáze pribudne hotelový 
a wellnesový komplex s vnútornými 
bazénmi s veľkolepým saunovým 
svetom, fitnesom, kongresovou sálou 
a pre pôžitkárov chutných pokrmov 
reštaurácie a  bary.

SEZÓNA 2021
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Dovoľte nám, aby sme Vás pozvali do nášho penziónu, ktorý sa 
nachádza v obci Žemberovce, ktoré ležia na styku severnej časti 
Ipeľskej pahorkatiny a Štiavnických vrchov vo vzdialenosti 12 km od 
mesta Levice. Ponúkame Vám ubytovanie v novo zrekonštruovaných 
dvojlôžkových izbách, s možnosťou prístelky a v apartmáne s 
kuchynkou. V areáli penziónu ponúkame aj možnosť prenájmu 
samostatnej chatky s celoročným využitím. Celoročne môžete využiť 
služby kempovania v prekrásnom prostredí ... plocha pre pohodlné 
parkovanie a život pri svojom karavane. V areáli je bezplatné 
parkovanie, letná terasa, altánok s možnosťou grilovania, tenisový 
kurt a wifi pripojenie k internetu. V okolí Žemberoviec sa nachádza 
viacero zaujímavých historicko-rekreačných oblastí: hrad v Leviciach, 
skalné obydlia v Brhlovciach, kúpalisko v Dudinciach, kúpalisko v 
Santovke, vodná nádrž Lipovina v Bátovciach, historické centrá miest 
v Pukanci a Banskej Štiavnici. V okolí Žemberoviec sa nachádza 
viacero zaujímavých historicko-rekreačných oblastí: hrad v Leviciach, 
skalné obydlia v Brhlovciach, kúpele a kúpalisko v Dudinciach, 
kúpalisko v Santovke, vodná nádrž Lipovina v Bátovciach, historické 
centrá miest v Pukanci a Banskej Štiavnici. Obec leží na hlavnej 
ceste smerom na Nitru a na Zvolen. Ponúkame Vám tiež príjemné 
posedenie v krásnych priestoroch reštaurácie, kde si môžete 
vychutnať kvalitnú kávu, slovenské tradičné jedlá, kvalitné lokálne 
vína a tiež rôzne druhy alko a nealko nápojov. 

CARAVAN KEMP 
PENZIÓN ŽEMBEROVCE

Penzión Žemberovce, Mjr. Daniela Gondu 16/36
935 02 Žemberovce, tel.: +421 948 127 283
e-mail: ubytovanie@penzionzemberovce.sk

GPS: 48.268145, 18.7417512

www.penzionzemberovce.sk
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Pullmann
C A M P I N G   P I E S T A N Y

www.campingpiestany.sk   |   info@campingpiestany.sk   |   +421 911 201 089

Camping Pullmann sa nachádza v tesnej blízkosti mesta Piešťany, vedľa obľúbenej cyklotrasy. Priamo v kempe 
sa nachádza moderná reštaurácia, ktorá je vyhľadávaná pre svoju chutnú a kvalitnú kuchyňu. Okrem kompletného 
zázemia pre karavany sa v kempe nachádzajú aj samostatné boxy na státie, na ktorých nájdete elektrickú prípojku, pitnú 
vodu a odpad na šedú vodu. K dispozícii Vám je: vonkajšia a vnútorná kuchyňa, detské ihrisko, trampolíny, 2 menšie 
bazény, Ping-pong, Petang, Workoutové ihrisko, požičovňa bicyklov, Wifi, miniobchodík v lete... V okolí kempu 
sa nachádza veľké množstvo cyklo a turistických trás, Kúpele Piešťany, kontaktná ZOO, hrady a zrúcaniny, vodnolyžiarsky 
areál a množstvo iných zaujímavostí.

Dodova fazuľovica na Jozefa (meninový minizraz pred otvorením kempu)
Otvorenie sezóny
Víkend maďarskej kuchyne
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, hudobná produkcia, Zlaté stuhy
Špeciálny gastro víkend, ochutnávka vína
Stredomorský víkend I.
Steakový víkend, hudobná produkcia
Stredomorský víkend II.
Ukončenie letnej sezóny
Zabíjačkové hody, ukončenie klubovej sezóny
Tatarákfest
Tatarákfest II.
Kačacie a husacie hody
Kačacie a husacie hody II.
Mikulášsky zraz

18. - 20.3.
15. - 18.4.
13. - 15.5.

2. - 5.6.
24. - 26.6.
22. - 24.7.
12. - 14.8.

1. - 4.9.
15. - 18.9.

14. - 16.10.
21. - 23.10.
28. - 30.10.

4. - 6.11.
11. - 13.11.

2. - 4.12.V
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TURČAN - AUTO s.r.o.
Kráčiny 6, 036 01 Martin
Slovenská republika

tel.:+421/43/4270446
tel./fax:+421/43/4270445

email: info@turcan-auto.sk

www.turcan-auto.sk

Profesionálny záručný aj pozáručný servis 

Predaj doplnkov v kamennej predajni a internetovom obchode
www.karavandoplnky.sk

www.karavandoplnky.sk

Prenájom obytných áut a prívesov

®


