
Program a informace   49. Národní sraz 

Středa 27. dubna 2022 - nájezd posádek do kempu

Čtvrtek 28. dubna 2022
 volný program - návštěvy turisticky zajímavých a doporučených míst v okolí
15⁴⁵ Zahájení srazu průvodem od recepce k pódiu                   
16°° Oficielní zahájení Národního srazu, seznámení s programem, proslovy hostů

Pátek 29. dubna 2022
10°° Cyklovýlet - odjezd od recepce
14°° Soutěže pro dospělé účastníky srazu
17°° Soutěže pro děti
19°° Diskotéka a maškarní ples pro děti v animační místnosti (u táboráku)
20°° Táborák s hudbou

Sobota 30. dubna 2022 
10°° Cyklovýlet - odjezd od recepce
10°° Zasedání předsedů Asociace AČR v animační místnosti (u táboráku)
9°°   odjezd 1. autobusu na výlet Dlouhé stráně - od recepce
10°° odjezd 2. autobusu na výlet Dlouhé stráně - od recepce
15°° losování darů sponzorů - losování bude klasické, prodej a losování po 
        jednotlivých lístcích, pokud při losování nebude někdo přítomen, vylosovaná
        cena bude uschována a kdykoliv předána (do skončení srazu).
20°° Taneční večer s živou hudbou ve stylovém baru Stolárna.

Neděle 1. května 2022
10°° Zakončení 49. Národního srazu

Mohelnice

 - Odjezdy karavanistů a nashledanou na
    jiných našich srazech 



Návrhy na návštěvu zajímavých míst:
Hrad Bouzov:
Romanticky přestavěný hrad.

Vzdálenost od kempu 14 km.

Bouzov, jeden z nejhezčích moravských hradů

JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ 
Jeskyně s bohatým výskytem heliktitů.
Prohlídka Javoříčských jeskyní je možná 
v délkách tras – 460 metrů / 40 minut a 
788 metrů / 60 minut. Celková délka známých
 chodeb je více než 4000m.
Vzdálenost od kempu 24 km 

Hrad Úsov přestavěný na zámek.

Původně středověká hradní pevnost z 13. st. 
Za třicetileté války hrad vypálen. V 80. letech
 17. st. důkladně opraven. Později bylo na 
zámku zařízeno lovecko-lesnické muzeum.
Vzdálenost od kempu 12 km.

  Muzeum tvarůžků Loštice

V místě původní výrobny tvarůžků bylo otevřeno 
v létě r. 1994 Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W.
 Část exponátů je vlastní, část je dlouhodobě
 zapůjčena z Vlastivědného muzea v Olomouci.
Vzdálenost od kempu 9 km.

BÍLÁ LHOTA - zámek s arboretem
Od r. 1965 budoval Vlastivědný ústav v
 Olomouci v parku oblastní arboretum. 
Na ploše necelých tří hektarů esteticky
 velmi působivého parku je soustředěno 
téměř 500 druhů a forem okrasných dřevin.
Vzdálenost od kempu 12 km.

Není to samozřejmě všechno. Mnohem více informací a prospekty získáte na recepci 
MoravaCampu a nebo od členů Caravan clubu Šumperk, členů výboru klubu
nebo předsedy klubu. Nebojte se informovat. 
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