
Milí kamaráti karavanisti! 

 

Tak ako každý rok, aj tento rok je zima príliš dlhá a už by to chcelo nejaký zraz. Na žiadosť zopár 

našich kamarátov karavanistov sme sa rozhodli usporiadať prvé tohtoročné stretnutie karavanistov 

v Senci. 

Konkrétna žiadosť bola, aby sme zorganizovali vychýrené HUSACIE HODY v Slovenskom Grobe. 

Nakoľko Slovenský Grob je vzdialený od Senca cca. 20 km, sme sa rozhodli, že zraz bude v kempe na 

Slnečných Jazerách v Senci – Južná stranaa odtiaľ sa presunieme autobusom na Husacie špeciality do 

Slovenského Grobu. 

Kemp na Slnečných Jazerách je v tomto období ešte uzavretý. Na našu žiadosť ho otvoria, kde 

budeme mať k dispozícii Spoločenskú miestnosť s kapacitou do 60 ľudí (t.j. 30 posádok), ďalej 

kuchynku, sprchy, WC a pripojenie na elektriku. 

K tomuto počtu je objednaný autobus s kapacitou 60 osôb. Aby sa zraz uskutočnil, musí byť min. 28 

a max. 30 posádok. 

Stretnutie sa uskutoční v dňoch 16 – 18. 3. 2018. 

Uzávierka prihlášok je do 25. 2. 2018. 

Prihláška musí obsahovať: meno, počet osôb, číslo telefónu,  názov klubu a dátum svojho 

prihlásenia, podľa ktorého budú posádky zoradené.Záväznéprihlášky posielajte na 

mail:labi5608@gmail.com 

Cena zrazu na posádku ( t.j. 2 osoby ) 

Poplatok za kemp 20,- Eur na noc 1 posádka 2 noci   teda spolu:      40,- Eur 

Poplatok za autobus na osobu 5,- Eur, na dve osoby teda spolu:      10,- Eur 

Cena večere na osobu 25,- Eur, na dve osoby                      teda spolu:      50,- Eur 

Poplatok teda činí spolu 100,- Eur, čo sa bude vyberať hneď pri príchode na zraz. 

Večera obsahuje:  Polievku z husacích drobkov, husaciu pečienku s chlebom a kyslou pochutinou,                                                

pečenú hus s lokšou a dusenou kapustou, a na záver zákusok.Pitie si každý hradí sám! 

Program 

16.03.2018 – Príchod , privítanie účastníkov s pálenkou. Voľný program,  (návšteva mesta alebo 

kúpanie sa v Aquaparku Senec, cena 12,- Eur na 3 hodiny)o 18,00 hod. zahájenie zrazu spol.miestnosť 

17. 3. 2018 – O 10,00 hod. prechádzka okolo Slnečných Jazier ( kto má záujem) alebo individuálny 

program.  Podvečer o 17,00 hod. odchod autobusom na večeru do Slovenského Grobu. 

18. 3. 2018 – Voľný program a návrat domov.       

Na stretnutie  s vami sa teší  Labuda Tibor a Ester! Tel. +421 905 923 076  

Zveřejněno na webu CC Šumperk

mailto:labi5608@gmail.com

