
Ponuka pre karavanistov, ktorá sa neodmieta :-) 

 

Camping Pullmann od 1. Apríla 2015 ponúka karavanistom 
jedinečnú možnosť parkovania karavanov počas celej sezóny 
a to od 1. 4 - 25. 10. 2015. Ak sa Vám nechce už každý víkend 
ťahať svoj karavan na ceste za odpočinkom ponúkame Vám 
možnosť bezplatného parkovania v kúpeľnom meste 
Piešťany len 1 km od centra mesta 1,5 km od svetoznámych 
kúpeľov a len 3 km od pripravovaného Vodného sveta pre 
deti na sezónu 2015. Karavan, ktorý u nás odstavíte môžete 
navštevovať kedy sa Vám zachce, môžete do neho chodiť 
ako na chatu alebo ho ďalej prenajímať svojim známym 
alebo rodine. Za Váš karavan počas celého státia v našom 
kempe bez Vašej prítomnosti neplatíte ani cent. Platíte len 
Vami prenocované dni a aj to s 10 % zľavou počas celej 
sezóny. Zľavu si môžete uplatniť aj v našom Saint Tropez 
Bare alebo v okolitých spriatelených prevádzkach. Navyše 
máte istotu, že počas Vašej neprítomnosti je o váš karavan 
postarané a že je pod neustálym dohľadom nášho personálu. 
Miesto Vami vybrané Vám zaručujeme počas celej sezóny a 
v prípade, že sa rozhodnete opustiť náš kemp na pár dní 
(návšteva zrazu) miesto Vám budeme držať. Camping Vám 
mimo iného ponúka možnosť sprostredkovania kúpeľných 
procedúr počas Vášho pobytu, ponúkame Vám usporiadanie 
zrazov, stretnutia pre Vašich priateľov za znížené ceny, 
služby našich bazénov a víkendové grilovačky ako aj 
možnosť vyskúšať si úplne nové cyklotrasy, ktoré sme v 
spolupráci s Rezortom Piešťany pripravili pre toto leto. 
 
Srdečne Vás pozývame 

 



 

Cenová kalkulácia pre karavanistov Akcia : platíte len prenocované noci 

 

Sumár Cena podľa cenníka Po zľave 

2 x osoba, auto, karavan, elektr. 14,50 13,07 

 

Ušetríte za jeden víkend :      2,86 EUR 

Ušetríte počas mesiaca :      11, 44 EUR 

Ušetríte počas prázdnin :      22,88 EUR 

Ušetríte počas sezóny :         80,08 EUR 

Počas parkovania karavanu aj s predsienkou bez vašej prítomnosti neplatíte 

nič ! ! ! 

V prípade, že budete chcieť odísť s karavanom napríklad na zraz mimo nášho 

campingu po vrátení Vám zabezpečíme opäť návrat na rovnaké miesto ako aj 

záruku rovnakých cien.  

Počas celej sezóny zľava na služby campingu 10%. Zľavu si môžete uplatniť aj v 

našom miestnom bare na všetky produkty výčapu ako aj víkendovej kuchyne. 

Zľavu 5 % počas celej sezóny zabezpečíme aj v našich partnerských prevádzkach 

v meste Piešťany a v okolí.  

Spriatelené prevádzky : 

Starý Bufet v kempe 

Reštaurácia Tri Groše - 1,2 km od campingu 

Bufet Dino - na cyklotrase Sĺňava 

Ušetríte teda viac ako si myslíte :-)  

Popis posádky Ceny podľa cenníka zľava 

2 x osoba 6,00 10% 

elektrika 3,20 10% 

auto 2,30 10% 

karavan 3,00 10% 



Kalendár Campingu Pullmann pre sezónu 2015 

Akcie v meste Piešťany a Campingu Pullmann 

 

 
Dátum 

Akcia v meste 
Piešťany 

Akcia v Campingu 
Pullmann 

Poznámka k akciám 

18.4.2015  Zľava 10 % 
Otvorenie sezony, 

Guláš zdarma 

 

24.-26.4.2015  Jarný zraz 
karavanistov v 

Campingu Pullmann 

Súčasťou je beseda pre 
karavanistov 

22.-24.5.2015 Umelecké remeslá 
FESTIVAL 

GRILL PARTY www.remesla.org 

5.-7.6.2015 Otvorenie kúpeľnej 
sezóny v Piešťanoch 

30% zľava pre 
zákazníkov Campingu 

Koncerty, predstavenia 

11.6-13.6.2015 Zlaté stuhy v 
Piešťanoch 

 Medzinárodný zraz 
veterénov 

oldtimer@hornak.sk 

12.6-13.6.2015 Truck Country Zľava 15% Festival truckov 

19.6-21.6.2015  ZRAZ TRABANTOV V 
CAMPINGU 
PULLMANN 

Slovenský zraz 
trabantov v  

26.6.-28.6.2015 TOPFEST GRILL PARTY POČAS 
CELÉHO VÍKENDU 

Hudobný festival v 
Piešťanoch 

3.7-5.7.2015  Zraz Citroenov v 
Campingu Pullmann 

 

24.7.26.7.2015  LETNÝ ZRAZ 
KARAVANISTOV V 

CAMPINGU 
PULLMANN 

 

14.8-15.8.2015 Grape Festival  Hudobný festival na 
Letisku 

27.8.29.8.2015 LODENICA 2015 . 
Contry Festival 

Grill Party + 15% zľava 
v Campingu Pullmann 

 

9. - 15. 9. 2015 Cinematik 25% zľava v Campingu 
Pullmann 

 

19. 9. 2015  Letná 
Rozlúčka  s priateľmi 
Campingu Pullmann - 

grill party + GULÁŠ 
ZDARMA 

pullmann@centrum.sk 

 

INFO : 0905 113 687, info@campingpiestany.sk  

 


