Slovenská asociácia Campingu a Caravaningu
a
Camping Caravaning Club
ISC SERVICE- KOŠICE
Vás pozýva
v dňoch 18. - 22.02.2022
na 40.ročník

ZIMNÉ RALLYE
Campingu a Caravaningu
kde?

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Ubytovanie :
ubytovňa „NITA“ , Slovensko
GPS: ubytovňa Nita: N 48°51' 10.9722"
E 20°23'17.5635"

Odbočka ku chate „NITA“

mail: nita@nita.sk
mobil: +421 905 500 919
Web: www.nita.sk
GPS: odbočka ku chate Nita: N 48°51' 14.53"
E 20°23'17.66"
Doprava : vlastná
Stravovanie : v cene pobytu je polopenzia ( 2x večera, 2x raňajky, )
Ubytovanie : 30,00 € / posteľ za noc + polopenzia /
23,00 € / posteľ za noc + polopenzia / - deti do 12 rokov
Dĺžka pobytu minimálne 2 noci
Možnosť skoršieho príchodu po dohode!
Ubytovanie v karavanoch, obytných autách obmedzené
Prihlasovanie: do 06.02.2022 u Vojta Viravecza a cez klubovú stránku:

https://ccc-isc-service.webnode.sk/akcie/
Kontakt:
mail: viravecz@gmail.com
mobil: +421 905 265 578
Ubytovanie budeme zabezpečovať cez p. Viravecza, na základe prihlášok!
Každý účastník rallye sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
Príjazdová mapka:

Sledujte smerové tabule:

Penzión
Salamander

ubytovňa
NITA

Príjazd z Dobšinej
Smer Mlynky

SKI MLYNKY v Slovenskom raji pozostáva z troch lyžiarskych stredísk – Gugeľ,
Dedinky a Biele vody. Komplex SKI MLYNKY ponúka množstvo príležitostí na zimné
športy. Má 9 zjazdových tratí, 7 vlekov, 1 lanovku, či 35 km bežkárskych tratí.
K dispozícii je komplex služieb, od požičiavania lyžiarskej výstroje, až po stravovacie
a ubytovacie služby. V stredisku Biele vody , možnosť večerného lyžovania.
Ubytovňa NITA – rodinného typu, sa nachádza v dedine Mlynky, časť
Palcmanská maša. Má kapacitu 56 lôžok v 2 – 4 posteľových izbách ( 4x dvojlôžková
a 14 x štvorlôžková izba ). Sociálne zariadenia spoločné na chodbách.
Ubytovňa poskytuje jedáleň s bufetom, stolný tenis, stolný futbal, biliard,
fínsku a infra saunu.

Ubytovňa NITA v zime a v lete

Program:
17.02.2022

18.02.2022

štvrtok:
od 14:00 hod.
piatok:
09:30 hod.
.
19:00 hod.
24:00 hod.

19.02.2022

sobota:
08:00 hod.
10:00 hod.
19:00 hod.
xx:xx hod.

20.02.2022

nedeľa:
08:00 hod.
09:00 hod.
10:00 hod.

možný príchod účastníkov, ubytovanie
treba nahlásiť vopred
príchod účastníkov, ubytovanie
odchod na lyžovačku, voľný program
výlety do okolia podľa vlastného výberu
večera
posedenie pri krbe
večierka
ranné rozdychávanie, raňajky
odchod na lyžovačku, voľný program
výlety do okolia podľa vlastného výberu
večera
spoločenský večer, šípky, biliard, súťaže .......
večierka podľa výdrže
ranné rozdychávanie, raňajky
kto ešte vládze a môže - odchod na lyžovačku, voľný program
výlety do okolia podľa vlastného výberu
ukončenie, individuálny odchod domov

21. – 22.02.2022 pondelok utorok:
voľný program
Zmena programu vzhľadom na počasie vyhradená !
V prípade trvajúcej pandemickej situácie môže byť akcia zrušená, alebo preložená na iný
termín, o čom Vás budeme informovať elekronickými prostriedkami!
Odporúčame dodržiavať platné protipandemické opatrenia!

Prajeme Vám príjemný pobyt v lone prírody.

Stredisko Biele vody

