
Otvorenie sezóny 2021                    

 

Termín: 30.4.-2.5.2021 

Miesto:  Kemping Rybníky Opatovce(pri Trenčíne)www.campingopatovce.sk 

N 48.8612, E 17.9650 

Cena: Cena 20,-- Eur/noc  

Zahrňuje: 

- miesto pre karavan,obytné.auto 

- elektrika len na bežnú letnú prevádzku karavanov 

- pobyt pre 2 osoby + 2 deti, osoba na vyše 5 Eur 

- 2x porcie jedla piatok+2x uvítací prípitok, 

- 2x porcia jedla sobota + (možnosť dokúpenia jedla - 3,00  eura/1 porcia) 

- program po celú dobu zrazu, 

- darček na privítanie, 

- večerná zábava po obidva večery 

- denné chytanie rýb 

Po celú dobu konania zrazu je k dispozícii reštaurácia so zahrádkou s možnosťou výberu jedla, 

čapovaného piva a iného občerstvenia. 

Program:  

30.4.2020 – piatok 

08.00  - príchod a registrácia posádok, darček na privítanie, uvítací drink 

Individuálny program : https://www.kamnavylet.sk/sk/atrakcia/trenciansky-hrad-trencin 

od 16.30  -  vydávanie jedla vo vonkajšom grile  

19.00  - hudobný večer v sklenom altánku, 

  

1.5.2021 –sobota 

Publikováno na webu  CC Šumperk

http://www.campingopatovce.sk/
https://www.kamnavylet.sk/sk/atrakcia/trenciansky-hrad-trencin


Individuálny program po celý deň, ale hlavne stretnutie s priateľmi pri karavanoch poprípade pri 

bufete, nakoľko sme sa dlho nevideli a určite sa máme o čom baviť. 

11.00 – Súťaže pre detičky 

13.00 – Turnaj v pingpongu 

Celodenná súťaž „ VYTUNINGOVANÁ PALACINKA“ ( súťažiaci pripravia minimálne 10 kusov 

palaciniek, hodnotí sa originalita, chuť náplne a celkový vzhľad palacinkového taniera). K dispozícii 

budú vajcia a mlieko, ostatné ingrediencie si zabezpečí súťažiaci.  

18.00 – Vyhodnotenie súťaží a hudobný večer 

15.00 – 18.00  vydávanie jedla vo vonkajšom grile  

- po celý večer ponuka čapovaného piva, vína, alko i nealko nápojov 

 

31.5.2020 – nedeľa 

Odchod všetkých spokojných a odpočinutých účastníkov domov, termín odchodu podľa uváženia 

každého karavanistu  individuálne, najneskôr do 22. hodiny. 

Samozrejmosťou je možnosť prísť na stretnutie skôr ako aj odísť. 

 

Pokiaľ sa Vám naša ponuka páči a chcete s nami stráviť víkend pri Opatovských rybníkoch, prosím 

prihláste sa, nakoľko počet posádok je obmedzený a je nutná rezervácia. 

Prihlášky posielať na topolcany@agronovaz.sk, prípadne 

natel. číslo 0903 209 804 do 28.4.2021. 

 

Tešíme sa na vás  

 

mailto:topolcany@agronovaz.sk

