
 

Zarezervujte si tento dátum! 

46. rallye 
CAMPINGU a CARAVANINGU 

Mara CAMPING /  
ATC Liptovský Trnovec 

 

08.-10.08.2014 

Kedy? 
08.-10.08.2014 

Kde? 
Liptovská Mara 

Čo? 
46. rallye 

P O Č U L I  S T E ? ?  

POZVÁNKA 
Pre vyznávačov 

kempingu, karavaningu a 
mototuristiky. 

Podujatie s najdlhšou 
tradíciou na Slovensku 

Organizátor: 
Slovenská asociácia 

campingu                      
a caravaningu 

www.caravaning.sk 

49°06`38``S                   

19°32`44``V     
príď skôr, zostaň 
dlhšie, za rovnakú 
cenu 

 *EMÓCIE * HRA * 
*ZÁŽITOK * 

*DOBRODRUŽSTVO* 
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46. RALLYE CAMPINGU A CARAVANINGU LETO 2014 

Čo ma čaká a neminie? 
Alias PROGRAM 

Štvrtok 07.08.2014 
Prezentácia účastníkov na recepcii, ubytovanie, voľný 
večer, pre zúčastnených aj zoznamovací J 

Piatok 08.08.2014 

9:30 hod. 

Zraz účastníkov “ U NÁMORNÍKA”  
10:00 hod.  

Honba za pokladom (hľadanie pokladu pre všetkých) 

18:00 hod.  

Slávnostné privítanie účastnkov, otvorenie zrazu, hudba 

Sobota, 09.08.2014 
10:00 hod.  

Zážitková plavba po Liptovskej Mare (dieťa do 12 rokov 
– 1 €, nad 12 rokov 3,- € (cena štandardná 11,- €) 

Využívanie Mara FUN atrakcií so zľavou 50%    
(cenník aj rezervácie na www.marafun.sk) 

 

18:00 hod.  
Pirátsko-námornícky karneval (dresscode: pásiky, lebky, šatky) 

 

Nedeľa 10.08.2014 
09:30 hod.  
Vyhodnotenie zrazu, odmeňovanie, slávnostné ukončenie 
zrazu 
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46. RALLYE CAMPINGU A CARAVANINGU LETO 2014 

Organizačné informácie 

2

Ďalšie informácie 

Otázky smerujte na sekretariát SACC 

K dispozícii je obmedzený počet parciel s 
vodovodnou, elektrickou aj kanalizačnou 
prípojkou 

Vstupné na pláž v cene účastníckeho poplatku 

Kúpeľný poplatok 0,70 € na osobu nad 15 r.a noc 

 

Aktivity v okolí 
Akvaparky: 

Tatralandia, GINO Paradise Bešeňová 
Prírodné kúpalisko 

Liptovská Mara 
Múzeá a tipy na výlety 

Havránok (keltské museum) 8km, Jasná (lanovka na 
Chopok) 15km, Kvačianska dolina (Mlyny Oblazy) 

7km, Prosiecka dolina (8km) 
Požičovňa vodných atrakcií (0km) 

1

Účastnícky poplatok pre držiteľov karty CCI: 

15,- € / noc a posádka (dve osoby a deti do 12 
rokov v stane, obytnom prívese, obytnom aute 
vrátane elektrickej prípojky a vstupného na pláž). 
Ďalšia osoba v stane 5,- € za noc, ďalšia osoba v 
karavane 7,- € za noc. 

Ubytovanie v chatkách 

Nutná rezervácia vopred na základe cenníkových 
cien na www.maracamping.sk  

Info k podujatiu 

www.caravaning.sk alebo 
sekretariat@caravaning.sk 


