
POZVÁNKA 
Pozývame Vás na jarné stretnutie karavanistov  

 
Organizátor: Caravan Club Žilina 
Organizačná spolupráca: Camping Belá – Nižné Kamence 

Miesto konania: Camping Belá – Nižné Kamence 

 

Program  
Štvrtok 07. 05. 2015 
 Registrácia účastníkov  

 Neformálny zoznamovací večer pri pivku na účet organizátora 

 

Piatok 08. 05. 2015 
 Individuálny program:  

- Výlet kabínkovou lanovkou, Jánošíkové diery, Vychylovka, plte na Váhu 
 Večerný program: 
 - ponúka bryndzových halušiek, moravské buchty, ... 
 - posedenie pri heligónke,  

 

Sobota 09.05. 2015 
 Organizovaný výlet od 12:00 

 Spoznávací  autobusový výlet do historickej Žiliny so sprievodcom (Burianová 

veža, Žilinské katakomby Budatínsky hrad, ...) 

 Cena výletu: 9 € /osoba (cena zahŕňa všetky vstupy, sprievodcu a dopravu) 

Prihlášky na výlet zasielajte vopred na camp@bela.sk, počet osôb je obmedzený.  

 
 Večerný program: 

- podávanie kapustnice (dve porcie v cene ubytovania), večerná zábava pri hudbe a 

vatre 

 

 

Nedeľa 10.5.2015 
- Voľný program 

- Ukončenie podujatia 

 Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny programu. 

Ubytovanie: 
12 EUR – noc a posádka ( 2 osoby a dieťa do 12 rokov ) v stane, obytnom prívese, 

obytnom aute, vrátane elektrickej prípojky + kapustnica (dve porcie na posádku),  

V cene nie je zahrnutá daň z ubytovania, 0,50 €/osoba/noc 

 

Počas pobytu prosíme účastníkov aby nepoužívali elektrické vykurovanie.  

 

 Predbežné prihlášky na akciu zaslať na uvedené kontakty. 

 Kontakt: Cyril Matejov 

 Tel.: 00421 41 5695 135                                                      web: www.campingbela.eu 

 Mob.: 00421 905 742 514                                                    mail: camp@bela.sk 

 GPS: 49°14´52,20´´ N     18°59´19,05´´E 
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Výlet do historickej Žiliny 
 

 

 

            9. 5. 2015 

 

Cena výletu 9 €/ osoba 
V cene je zahrnuté: doprava, všetky vstupy, 

                                sprievodca 

 

 

 

12:00 odchod z kempingu 

13:00 Budatínsky hrad 

15:00 Burianová veža 

16:00 prehliadka Katakomb 

17:00 voľná prehliadka mesta 

18:00 odchod zo Žiliny 

 

Počet miest je obmedzený miestami v autobuse, 

Záväzné prihlášky treba zasielať na camp@bela.sk 

 

 

Výlet je organizovaný poobede,  

z dôvodu prehliadky katakomb,  

ktoré nie sú bežne prístupné a  

otvoria nám ich až po 16:00 hod. 
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