
   

   

   

   

   
   

PPPOOOZZZVVVÁÁÁNNNKKKAAA   
Pozývame Vás na klubové ukončenie sezóny 2020 

v dňoch 02. – 04.10.2020 

kde?           AQUA MÁRIA, Veľaty                    
 

Organizátor:  Camping  Caravaning  Club ISC – SERVIS KOŠICE 
 

Program 

Štvrtok 01.10.2020 Možný príchod  účastníkov  
 

Piatok 02.10.2020  Príchod  účastníkov – registrácia – už pred vstupom do areálu na chatke číslo 5,  
  voľný program 
  možná večera na objednávku vopred v cene obedového menu nahlásiť na emiliohajos@gmail.com , 

alebo 0903 016 000 najneskôr do 30.09.2020 aj cez návratku  
od 17:00 otvorenie podujatia pri altánkoch 
17:30 opekačka, grilovačka – podávanie špekačiek  
po 19:00 Spoločenské posedenie s hudbou a družnou debatou pri altánkoch 
            

Sobota 03.10.2020   
9:30      individuálny odchod do Stredy nad Bodrogom, prístavisko cca 20 min. autom 
10:00  odchod lode - plavba po rieke Bodrog – cena: 5,00 €/osoba od 3 rokov ( rozdiel hradí klub ) 
  záujem nahlásiť na emiliohajos@gmail.com , alebo 0903 016 000 najneskôr do 27.09.2020 aj cez návratku 
13:30 Odvoz mikrobusom na ochutnávku tokajských vín – Veľká Tŕňa, Ostrožovič  - doprava zdarma (hradí klub) 
14:00 ochutnávka tokajských vín spočíva: po 0,05 l + studený nárez slanina, syr, domáca paštéta. Ochutnávka 

prebieha v tokajskej pivnici, dĺžka degustácie je cca 90 min. Možnosť ochutnať 10 vzoriek tokajské 
odrodové a výberové vína. Ako bonus špeciálna vzorka. Cena: 25,00 €/os 
Účasť na ochutnávke nahlásiť na emiliohajos@gmail.com , alebo 0903 016 000 najneskôr do 27.09.2020 
aj cez návratku 

16:00    súťažné popoludnie   
19:00   spoločné posedenie pri altánku, s hudbou, a s podávaním kotlíkového prekvapenia (doneste si vlastné  

misky a lyžičky !!! )  
 

Nedeľa  04.10.2020  výlety do okolia / vyhliadková veža cca 10 km s prevýšením 100m / ( cyklo, pešie ) 
12:00  ukončenie zrazu a sezóny 
 

Záujmové oblasti v okolí: 
 

Turistika a cykloturistika po trasách v Zemplínskych vrchoch 
Grófska cesta – lesíkom ( peši, cyklo ) 
Wellnes  
Požičovňa elektrických bicyklov 10 € / poldeň   
 

Ubytovanie: 

Karavan, obytné auto   17€ / noc / posádka +  elektrická prípojka,  
 

Pevné ubytovanie v chatkách , objednávanie len priamo na adrese: aquamaria.recepcia@gmail.com 
alebo tel.: +421 56 6700 506, mobil: +421 (0)948 027 212 
 

Cena chatky podľa typu a výberu -  
4-miestna chata      35€ , 5-miestna chata( 5 chát) 70€, 9-miestna chata /Alpina/ 100€ 
 

Účastnícky poplatok:   3,00€ / dospelá osoba nad 18 rokov – prípitok, špekačky, kotlíkové prekvapenie  
Stravovanie: V reštaurácii v penzióne podľa dennej ponuky,   
 

Účasť nahlásiť na emiliohajos@gmail.com , alebo 0903 016 000 najneskôr do 27.09.2020 všetci, aj tí,  ktorí majú objednané 

pevné ubytovanie ( v chatke alebo v penzióne ) 

Účastníkom prajeme príjemné počasie a veľa príjemných zážitkov. 

                                       Na stretnutie s Vami sa teší  

                                                                                                                výbor klubu   

GPS: N 48 o 30  18.0  E 21 o 39  10.8  
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