
   
   
   
   
   
   
   
   

PPPOOOZZZVVVÁÁÁNNNKKKAAA   
 

Pozývame Vás na 51. ročník RCC 
Tradičné medzinárodné podujatie pre vyznávačov kempingu, karavaningu a mototuristiky,  ktoré sa uskutoční v Kempingu 

Bystrina v prekrásnom prostredí na začiatku národného parku Nízke Tatry, v centre cestovného ruchu a turistiky, v 
Demänovskej doline 

v dňoch 12.7. – 14. 7. 2019 

 
Organizátor:  Slovenská Asociácia  Campingu a Caravaningu: www.caravaning.sk 
Organizačná spolupráca: Kemping Hotela Bystrina: www.kempingbystrina.ubytovanievjasnej.sk/ 
 
Kemping Bystrina**- ocenený SACC KEMPING ROKA 2018 sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry na začiatku 
Demänovskej doliny a je ideálnym miestom na aktívny oddych a načerpanie nových síl. Kemping s rozlohou 5 ha ponúka 
ubytovanie vo vlastných stanoch a karavanoch. Hosťom je dispozícii kuchynka, práčovňa a zrekonštruované toalety so 
sprchami so studenou a teplou vodou počas celého dňa. Kemping je zabezpečený nepretržitým kamerovým systémom. 

Hosťom je v areáli autokempingu k dispozícii wifi pripojenie, basketbalový kôš, biliard, wellness centrum, masáže, detské 
ihrisko, otvorené ohniská, bankomat, poskytovanie informácií o možnostiach túr a objednávanie rôznych športových aktivít 
(paraglading, rafting, jazda na koňoch,...). V blízkosti autokempingu sa nachádza futbalové ihrisko, letná horská bobová 
dráha, tenisový kurt. 

Pre aktivity v okolí je vhodné použiť GOPASS a výhodne nakupovať vstupenky. 

Takisto ponúkame bývanie v mobilnom dome exclusiv je vybavený kuchyňou, obývacou izbou, televízorom, toaletou so 
sprchovým kútom, tri spálne a terasou. Ubytovanie v mobilnom dome je potrebné objednať cez recepciu 

Recepcia sa nachádza v hoteli Poľovník - prvá zelená budova nachádzajúca sa pri vstupe do areálu.  

Hostia majú možnosť stravovať sa v reštaurácii Koliba Bystrina 

 
 
 
 
 

http://www.nizketatry.sk/
http://www.nizketatry.sk/ciele/ddolina/ddolina.html
http://www.caravaning.sk/
http://www.kempingbystrina.ubytovanievjasnej.sk/
https://www.gopass.sk/homepage


 
Program 
 
Piatok 12.07.2019  

- Príchod  účastníkov – registrácia 
- Oboznámenie sa s prostredím areálu Hotela Bystrina 
- Voľný program, wellness, turistika, cyklistika, jazda na štvorkolkách, bobová dráha 
- 18:00 zahájenie RCC 
- Večerný program, posedenie pri hudbe 

 
Sobota 13.07.2019 

- Voľný program, návšteva zaujímavostí v okolí 
- Cykloturistika po vyznačených trasách 
- Jazdy na letnej bobovej dráhe – pre záujemcov 50% zľava na 10 jázd 
- Podávanie guľášu 
- Voľný program 
 

Nedeľa  14.07.2019 
- 10:00 ukončenie zrazu 
- Voľný program 

 
 
Záujmové oblasti v okolí: 
 
Adrenalín Centrum na Areáli vodných športov v Liptovskom Mikuláši – vyskúšajte si rafting alebo hydrospeed na divokej 
vode, zahrajte si obľúbený paintball s priateľmi, kolegami na našom paintball ihrisku, vyskúšajte novú zábavu pre celú 
rodinu ADVENTURE GOLF. Vaše strelecké schopnosti preveríte na strelnici pri lukostreľbe, airsofte alebo streľbe zo 
vzduchovky. 

Termálne kúpalisko Liptovský Ján - Termálna voda vo vonkajších bazénoch kúpaliska a vnútorných bazénoch Hotela SOREA 
MÁJ pochádza priamo z termálneho prameňa Rudolf. Teplota vody má 26 až 29 °C, je mineralizovaná a kyslá, podľa obsahu 
plynov je silno uhličitá a stredne sírovodíková. Voda má priaznivé účinky na dýchacie cesty, pohybové ústrojenstvo (reuma, 
kĺby), kožné problémy (ekzémy, alergie). Pravidelný pobyt vo vode navodzuje prirodzený oddych tela a podporuje dobrý 
spánok. 

Horská bobová dráha Žiarce – prvá dráha svojho druhu v Slovenskej republike, dĺžka 1000 metrov, 16 zatáčok, 6 terénnych 
skokov, boby zabezpečené brzdou umožňujúce každému zvoliť optimálnu rýchlosť a štýl jazdy, ideálny cieľ pre letné 
dovolenky i krátkodobé rodinné výlety. V areáli je pre deti možnosť sa vyšantiť aj na Aquazorbingu. Vzdialenosť je 1 km, 
autom okolo 1 minúty 

Demänovské jaskyne – na severnej strane Nízkych Tatier, v Demänovskej doline sa nachádza Demänovský kras, v ktorom 
dominuje Demänovský jaskynný systém dlhý asi 25 km. V Demänovskej doline sú sprístupnené dve jaskyne - Demänovská 
jaskyňa slobody, ktorá patrí medzi najkrajšie sprístupnené jaskyne v Európe a Demänovská ľadová jaskyňa, ktorá je 
unikátna svojou ľadovou výzdobou v čase letným horúčav. 
Vzdialenosť je 2 km, autom okolo 2 minút 

Aquapark Tatralandia, najväčší vodný park na Slovensku, ktorý ponúka množstvo vodných atrakcií cez tobogány, vonkajšie 
a vnútorné bazény, saunový svet, paradise. Vzdialenosť je 12 km, autom okolo 25 minút. 

Thermal Park Bešeňová 
Kúpele Lúčky 
Vlkolínec 
Drevený kostol vo Sv. Kríži 
Vrbické pleso pod Chopkom 
Termálne bazény Liptovský Ján 
Mesto Liptovský Mikuláš 
 

https://liptov.sk/sk/adrenalin-center
https://www.sorea.sk/nizke-tatry/hotel-sorea-maj/wellness
http://ziarce.sk/bobova-draha/
https://www.hotelchopok.sk/okolie/demanovska-dolina-demanovske-jaskyne/
https://www.tatralandia.sk/
https://www.besenova.com/
https://www.kupele-lucky.sk/
http://www.slovakiatravels.com/sk/co-vidiet/drevene-kostoly/svaty-kriz.html
https://www.jasna.sk/hory/letna-dovolenka/vrbicke-pleso/
https://www.sorea.sk/nizke-tatry/hotel-sorea-maj/wellness
https://www.mikulas.sk/


 

 

Ubytovanie: 

 
Účastnícky poplatok:  
17 €/noc (majitelia CCI karty 15 €/noc) –  posádka ( 2 osoby a 2 deti do 15 rokov ) stan, auto a obytný príves, obytné 
auto, vrátane elektrickej prípojky) 
Poplatok za psa 2€ 
Sobotňajší guľáš – na objednávku 
K dispozícii bude občerstvenie a  stravovanie v reštaurácii Koliba Bystrina 
 
Wellness je OTVORENÉ každý piatok, sobotu a nedeľu v čase 18:00 - 21:00 
Vstup je povolený návštevníkom nad 15 rokov, cena 3 hod. vstup/4 €  
 
V prípade záujmu je možné na výlet objednať minibus 
Účastníci RCC majú možnosť predlženého pobytu 3 dni pred zrazom a po zraze v cenách účastníckeho 
poplatku. 
 
GPS: N 49°02'  2.1732 
 E 19°34' 31.5732 
 
Prihlášky na 51. rallye posielať cez registráciu na stránke: www.caravaning.sk 
 
Vzhľadom na termín je kapacita miest obmedzená na 40 až 50 posádok 
 
Kontakt:  
Za SACC: 
Emil Hajoš,  hajos@netkosice.sk, tel.: +421 903 016 000 
Ing. Ján Ducko, duckodj@gmail.com, tel.: +421 905 360 000 
 
Za kemping Bystrina: 
tel.:  + 00421 44 5548 163 
 + 00421 903 533 971 
 

Účastníkom prajeme príjemné počasie a veľa príjemných zážitkov. 

Tešíme sa na stretnutie  

http://www.caravaning.sk/
mailto:hajos@netkosice.sk
mailto:duckodj@gmail.com
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