Silvester 2018 v kempingu Čikat
Využite mimosezónnu cenu v
kempingu Čikat na ostrove Mali
Lošinj v Chorvátsku. Cena za posádku vrátene elektriny je 12Euro
na deň

Kemping ponúka Silvestrovský pobyt v kempingu vrátene slávnostnej
večere pre návštevníkov za akciovú cenu. Rovnako Silvester v mobilných
domoch Typu C - 6 miestnych za cenu 60 Eur za noc za celý mobilný
dom ! Cena za slávnostný večer a večeru je 40 Euro na osobu. / Nie je
povinnou súčasťou - večer môžete stráviť napr. v meste. Celé mesto /
vzdialené 2 km/ žije ako cez sezónu. Sú otvorené obchody a reštaurácie.
Teplota vzduchu cca 10 °C. Možnosť navštíviť velnes v neďalekom hoteli.
SACC vás pozýva v termíne 28.12.2018 až 2.1.2019 do kempingu Čikat na
Silvester 2018.
Prihlášky na sacc.misura@gmail.com priebežne , najneskôr do
1.12.2018
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Nie je bežné kvôli takejto príležitosti ísť tak ďaleko. Ale na druhej
strane prečo to neskúsiť? A mnohých z vas to oslovilo. Moja predstava
bola ponúknuť vám iný zážitok. Myšlienka sa zrodila na Nový rok u Cyrila. V Nemecku som s predstaviteľmi kempinku dojednal pre Slovákov
akciové ceny pre mobilné domy. Ťandrdná cena je 71 Euro na noc. Pretože moja predstava bola ísť tam práve do mobilného domu. Cesta sa dá
vyriešiť spojením dvoch rodín, štyria sa v osobnom aute odvezú bez
problémov. Použiť Rakúsku a Slovinskú diaľnicu cez Rieku. Cesta meria
do Valbisky na Krku z Bratislavy cca 600 km, čo je po diaľnici cca 10 hodín aj s prestávkou na obed a nejakú kávu popri tom. Pri odchode z
Bratislavy okolo 7 -8 hodiny, sa dá prísť do Valbisky pred 18 hodinou.
Trajekt ide o 18.15 hod.. Potom o 20 , 22 a 24 hodine čo je pre príchod na
ubytovanie v mobilnom dome je možné až do 23 hodiny. Ubytovanie v
mobilnom dome typu C pre 4 dospelé osoby / plus dve deti / by je za 60
Eur na noc za celý dom prijateľné. Na internetovej stránke kempingu
nájdete bližšie informácie k tomuto typu. Ostrovy sú vhodné aj na bicyklovanie. Ten sa dá požičať, prípadne priviesť na nosiči na guli….
Samozrejme pre ortodoxných karavanistov je možnosť ísť karavanom,
čo znižuje riziko problémov s ubytovaním, ktoré by mohlo vzniknúť následkom zdržania v Rakúskych kopcoch. Ale to sa dá riešiť cestou cez
Maďarsko v prípade zlej predpovede pre Rakúsko. Odhad nákladov na
takýto výlet : Cesta hore dolu 1400 km cca 140 litrov pri 10 l/100km a cca
1,5 euro za 1 l nafty je 210 Euro. Diaľničné známky cca 25 Euro, pre 5
nocí ubytovanie 300 Euro čo je 15 Euro na osobu a deň. K tomu 40 Euro
Sylvestrovská večera a zábava na osobu. Cena trajektu cca 60 Euro hore
dolu. A čo zjete a vypijete by ste zjedli aj doma. Poznám ponuky na takýto pobyt na Slovensku, ktoré vysoko prevyšujú tých 200 Euro čo vychádza na jednu osobu pri tomto pobyte. Cena sa môže znížiť pri ubytovaní v karavane….
Je teda na vás či využijete šancu stráviť tento sviatok s priateľmi
na exotickom mieste bez obavy s krutej zimy a vyskúšať niečo nové.
Teším sa na stretnutie s vami pri nástupe nového roku 2019 Jaro Mišura.
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A ešte popis mobilného domu / klimatizácia by mala byť schopná aj vykúriť objekt/

Šesťdesiat úplne nových mobilných domov až pre šesť ľudí.
Mobilné domy sa nachádzajú na západnej strane kempingu a majú
priestrannú obývaciu izbu a kuchyňu, dve spálne, kúpeľňu a
krytú terasu - všetko, čo potrebujete pre dokonalú rodinnú dovolenku!

Špecifikácia mobilných domov Typ "C"

Vhodné pre až 5 osôb + 1 osobu
Rozmery 8,6 x 4,0 m
2 spálne (jedna izba s manželskou posteľou, jedna izba s 3 samostatnými lôžkami)
Obývacia izba s jedálenským stolom a stoličkami
Plne vybavená kuchyňa
umývačka riadu
kúpeľňa
Uteráky a posteľná bielizeň
Satelitná TV
Klimatizácia
Terasa s markízou
Stôl a stoličky na terase pre 6 osôb + 2 lehátka
Vzdialenosť od mora 30-150m
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