
CCI karta, nazývaná tiež karnet, 
je plastová identifikačná 
karta pre ľudí holdujúcich 
mototuristike, najmä 
kempovaniu. Prvýkrát bola 
vydaná v roku 1953, no 
dnes má tento dokument 
medzinárodný charakter a je 
využívaný vo všetkých krajinách 
sveta. V niektorých krajinách 
Škandinávie je CCI karta 
dokonca podmienkou vstupu 
do kempingov, v mnohých 
ďalších krajinách, vrátane krajín 
Európskej Únie,sa z výhodou 
používa na zanechanie v recepcii 
kempingu namiesto pasu či 
iného osobného dokumentu.
CCI karta je platná 12 mesiacov 
a v období posledných rokov si 
ju každoročne obstaráva viac 
ako 1 milión držiteľov na celom 
svete.
Pomocou CCI karty je 
možné získať najmä zľavy 
na pobytových a iných 
nákladov vo výške 5 až 30% 
v mnohých kempingoch najmä 
Európy a niektorých ďalších 
ubytovacích zariadeniach, 
ako ak využiť zvláštne služby, 
akými sú parkovanie, rezervácie 
a prednostný výber služieb, ako 
i účasť   na medzinárodných, 
národných a iných podujatiach 
mototuristiky, karavaningu 
a kempovania, a tiež ďalšie  
výhody, ktoré sú uverejňované  
v rôznych prospektoch, 
katalógoch, informačných 
brožúrach i na internetových 
stránkach poskytovateľov.
Majiteľ CCI karty a jeho 
spolucestujúci  sú súčasne 

poistení proti spôsobeným 
škodám, stratám a újme 
na zdraví až do výšky 2,5 
mil. švajčiarskych frankov. 
Pri týchto udalostiach sa 
vyžaduje úradne spísaná 
zápisnica o poistnej udalosti 
potvrdená prevádzkovateľom 
ubytovacieho zariadenia 
a svedkami (zdravotnícke 
zariadenie, polícia, poisťovňa 
a pod.)
Pretože tento produkt 
cestovného ruchu sa na 
Slovensku využíval v minulosti 
len sporadicky, bez potrebnej 
súčinnosti zainteresovaných 
subjektov, prinášal úžitok len 
úzkemu okruhu majiteľov 
CCI kariet a chýbal aj žiadaný 
efekt pre prevádzkovateľov 
zariadení poskytujúcich 
zľavy majiteľom CCI kariet, 
prezídium Slovenského 
camping a caravaning clubu 
sa v roku 2004, v súvislosti so 
vstupom Slovenskej republiky 
do Európskej únie, rozhodlo 
výraznejšie zviditeľniť tento 
produkt a to nielen v radoch 
svojich členov ale aj ostatnej 
verejnosti, skvalitniť evidenčný 
systém, systém ponuky 
a predaja CCI kariet, poskytnúť 
viac informácií  majiteľom 
CCI kariet, ako aj systémovo 
zapojiť zariadenia cestovného 
ruchu, najmä kempingy do 
zľavového režimu, s  možnosťou 
ich propagácie v tuzemsku 
i zahraničí, ktorú tento systém 
umožňuje. Tieto opatrenia sa 
postupne zavádzajú do praxe 
a sú pozitívne prijímané.   

Camping card 
international - CCI karta

KEMPINGOM DO POZORNOSTI
SCCC podáva pomocnú ruku 
prevádzkovateľom slovenských 
kempingov aj v poradenskej 
a konzultačnej činnosti smerujúcej 
k výstavbe, modernizácii 
a zvyšovaniu technickej úrovne 
kempingov. Vyvíja tiež aktivity 
ku skvalitneniu a rozširovaniu 
poskytovaných služieb. Vychádza 
pritom z bohatých skúseností 
svojich členov. 

Jednou z konkrétnych akcií je 
aj zahraničný tematický zájazd 
pre prevádzkovateľov, ktorý 
je pripravený v spolupráci 
s cestovnou kanceláriou ASK 
Tour na 12.5.2005. Cieľom 
je detailné zoznámenie sa 
s prevádzkou kempingu v Rakúsku 
a prevádzkovým zabezpečením 
špičkového európskeho podujatia 
Europa Rallye v Českej republike. 
Snahou tejto novej CK je aj 
pritiahnutie väčšieho počtu 
zahraničných karavanistov do 
našich kempingov. ASK Tour sídli 
na adrese Žabokreky 41, 038 
40 Žabokreky a jej manažérku 
Ing. Maricu Žilinskú možno 
kontaktovať na tel. 0908 596 731, 
fax č. 043/4388403, e-mail: 
asktour@asktour.sk, internetová 

A tak ako bolo na Slovakiatoure 
prisľúbené ,vyžrebovali sme 
v redakcii z držiteľov  CCI kariet 
2005 k 28.2.2005 troch, ktorí 
obdržia CCI karty 2006 zdarma. 

Výhercami sú:
Ing. Tomáš Topolčany 
z Nového Mesta n/Váhom, 
Michal Mikulička 
z Gajar 
Vojtech Viravecz 
z Košíc. 
Blahoželáme. 

Praktický príklad výhody 
CCI karty 2004 pri pobyte 
v Campingu Solaris pri 
Jadranskom mori. 2 dospelé 
osoby + 1 dieťa + auto + 
obytný príves + elektrická 
prípojka, 6 dní v cene 118,20 
EUR, zľava 10% 11,82 EUR 
(cca. 440,- Sk).
Cena CCI karty rodinného 
členstva v SCCC 290,- Sk, 
úspora cca. 150,- Sk.

Ohľadom CCI kariet a pomoci 
kempingom sa obracajte na 
sekretariát 
Slovenského camping 
a caravaning clubu
Nám.Slobody 6, P.O.BOX A 24
921 01 Piešťany 
tel.:033 77 49147,
fax:033 77 24908, 
e-mail: sccc@caravaning.sk 
www.caravaning.sk Text: L.B.
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Výrobca senzorovej sanity, 
nerezového vybavenia 

a mincových automatov

Mincové zariadenia výrazne znižujú prevádzkové 
náklady rekreačných zariadení vďaka úspore 
vody a energií. Zabraňujú nadspotrebe teplej 

vody, čím umožňujú zvýšiť štandard ubytovacej 
kategórie kemp.

Sú vhodné pre novostavby, jednoduché ale i 
komplexné rekonštrukcie.
Návratnosť investície je 

12 – 24 mesiacov.

MAS/ZAS 2.2 – 8

Automat v prevedení na 
mince a/alebo žetóny pre 
ovládanie 2 – 8 odberných 
miest (spŕch, umývadiel, 
varičov…)
Umožňuje nastaviť 
množstvo vody resp. 
elektriny, s ktorou bude 
užívateľ hospodáriť. 
Odberné miesta je možné 
separátne vypnúť. 

ZAS 3

Žetónový sprchový automat, ktorý je vhodný 
pre inštaláciu bez úprav, pripája sa na existujúce 
prívody vody. Množstvo zostávajúcej vody je 
indikované na LED displeji.

Kuchynský pracovný stôl vybavený mincovým 
alebo žetónovým automatom
Je osadený dvojplatničkovým varičom a drezom 
na umývanie riadu. Na objednávku môže byť 
vybavený elektrickou zásuvkou pre pripojenie 
iného elektrického spotrebiča. Je možné 
nastavovať cenu služby, dobu zapnutia variča 
prípadne zásuvky a množstvo teplej vody. 

MSK 1

Kompletný sortiment výrobcu AZP Brno 
nájdete na našej stránke 

www.pemat.sk
alebo na požiadanie Vám zašleme katalóg.

s.r.o., importér značky AZP Brno
Chotárna 2, 949 01 Nitra
tel./fax: 037/77 84 111

nitra@pemat.sk

Pohľad k susedom do Českej republiky

Distribúcia pre SK 
Slovenský Camping a Cara-
vaning club,
Námestie slobody 6,
P.O. BOX A24,
921 01 Piešťany,
tel:033 77 49147,
e-mail:sccc@caravaning.sk    
Všetko o českých kempoch 
tiež na: 

www.camp.cz 

Na výstave ITF Slovakiatour 
2005 sa ako spoluvystavova-
teľ v expozícií Slovenského 
camping a caravaning clubu 
predstavilo aj Živnostenské 
spoločenství Kempy a chatové 
osady České republiky. Využili 
sme prítomnosť predsedu 
spoločenstva pána Vlastimila 
Nemca a položili mu niekoľko 
otázok.

Mohli by ste našim čitate-
ľom priblížiť Vaše  Živnos-
tenské spoločenstvo Kempy 
a chatové osady Českej 
republiky?
Spoločenstvo vzniklo v roku 1990 
a združuje na základe dobrovoľ-
nosti organizácie a osoby, ktoré 
prevádzkujú, projektujú alebo inak 
využívajú kempingy, táboriská, 
chatové osady alebo podnikajú 
v oblasti ubytovacích zariadení 
tohto typu. Pôsobnosť spoločen-
stva sa vzťahuje na územie Českej 
republiky, jeho sídlom je Praha 
Právna subjektivita a samostat-
nosť členov zostáva ich členstvom 
v spoločenstve nedotknuté, spo-
ločenstvo im do činnosti priamo 
nezasahuje.
Koľko členov je v spoločen-
stve združených a aké sú 
výhody členstva?
K 31.12.2004 evidujeme rovných 
60 majiteľov alebo prevádzkovate-
ľov kempingov.
    Výhoda spoločenstva je najmä 
v tom, že zastupuje svojich členov 
navonok ako celok, čo posilňuje 
pozície a šance na presadenie 
ich záujmov, pričom o smerovaní 
činnosti a nakladaní s finančnými 
prostriedkami rozhodnú sami 
členovia prostredníctvom valného 
zhromaždenia spoločenstva. Ma-
nažment im napomáha najmä pri 
príprave výstavby nových zaria-
dení, či ich modernizácií aplikáciou 
pokrokových poznatkov a skúse-
ností z oblasti ekológie a ochrany 

prírody, pri riešení technických, 
prevádzkových a ekonomických 
problémov, alebo doplnkových 
služieb cestovného ruchu. Uverej-
ňujeme ich v našej kempingovej 
mape a našom kempingovom 
katalógu, ktoré sú distribuované 
v Českej republike i v zahraničí. 
Tiež propagujeme ich služby 
na našej internetovej stránke, 
pričom v zahraničí sú tieto služby 
prezentované Czech turizmom a 
zastupiteľskými úradmi ako ofici-
álne zoznamy kempingov Českej 
republiky, tiež sa zúčastňujeme 
domácich a zahraničných veľtrhov 
v Nemecku, Dánsku, Holandsku, 
teraz i na Slovensku, výhľadovo v 
Taliansku, Francúzsku a Anglicku. 
Každoročné stretnutia našich 
členov prinášajú diskusie a vý-
chodiskové riešenia problematiky, 
prezentovanie firiem ponúkajúcich 
služby a produkty pre kempingové 
zariadenie, ktoré taktiež prispieva-
jú k rozširovaniu a skvalitňovaniu 
služieb v tejto oblasti.
Aké je postavenie spoločen-
stva v systéme cestovného 
ruchu v Českej republike?
     Spoločenstvo je pre túto 
špecifickú oblasť cestovného 
ruchu významným článkom, 
či už vo vzťahu k príslušným 
orgánom štátnej správy, kde je 
plne akceptovaná spolupráca pri 
spracovávaní a vydávaní smer-
níc, či predpisov z tejto oblasti. 
Svedčí o tom aj skutočnosť, že 
Ministerstvo pre miestny rozvoj 
poverilo spoločenstvo ako jedinú 
organizáciu v Českej republike vy-
konávať kategorizáciu kempingov 
a chatových osád, zaraďovať ich a 
certifikovať do kategórie jednej až 
štyroch hviezdičiek podľa schvá-
leného štandardu. Pre svojich 
členov vykonávame kategorizáciu 
zdarma, dohliadame na aktuali-
záciu certifikácií, ktorá je napr. 
podmienkou pri získaní grantov a 
iných foriem podpory.
Okrem Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny a Czech 
tourismom  spolupracujeme i s 
ďalšími zložkami štátnych orgánov, 
s profesnými organizáciami, či 
združeniami ako UAMK, Horeka, 
KČT, Eceat, Svazem podnikatelů 
ve venkovské turistice a od roku 
2004 sme členom Svazu obchodu 
a cestovního ruchu (SOCR). Zo 
zahraničných spomeniem ADAC, 
ANWB, ACSI, DCU i medzinárodnú 
organizáciu WTO FICC.
A čo by ste povedali na 
záver?
Záverom chcem poďakovať pred-
staviteľom Slovenského camping 
a caravaning clubu za pozvanie na 
túto výstavu, na veľmi dobrú spo-
luprácu s nimi počas nej a popriať 
im veľa úspechov pri napĺňaní ich 
smelých, ale reálnych plánov v 
kempingovom dianí na Sloven-
sku. Máte krajinu, ktorá oplýva 
prírodnými krásami a kempingy 
nesporne patria k zariadeniam, 
ktoré slúžia dnes v Európe už 
významnej skupine účastníkov 
cestovného ruchu. A všetkých či-
tateľov Vášho magazínu pozývam 
na  dovolenku alebo víkendového 
pobytu do kempingov a chato-
vých osád Českej republiky.
K rozhodnutiu im iste poslúži naša 
nová publikácia CAMPING CZ ,ktorú 
sme v tomto roku premiérovo 
vydali a ktorá ako jediná obsahuje 
prehľad o všetkých našich certifi-
kovaných kempingoch.
               Zhováral sa a foto: L.B.
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Južne od  Salzburgu v Rakúsku je mnoho 
lyžiarskych stredísk. Medzi najobľúbenejšie 
patri ľadovec Dachstein , pod ktorým sa možno 
ubytovať napríklad v kempingu s celoročnou 
prevádzkou pri Ramsau. My sme si vybrali 
stredisko, ktoré sa nazýva Bad Hofgastein. Je 
vzdialené približne 450 km od Bratislavy. Celá 
cesta sa dá absolvovať na 95 % po diaľnici.
V blízkosti tohto lyžiarskeho strediska sa 
nachádzajú tri zimné kempingy s celoročnou 
prevádzkou. Ubytovali sme sa  v kempingu 

Bertahof, vzdialeného ani nie 1 km od centra 
mesta, ktorý víta svojich návštevníkov 
priliehavým mottom: „Liečebným pobytom 
k trvalému zdraviu“. 
Kemping sa nachádza vo výške 850 m nad 
morom, a priamo z neho je pohľad na zjazdovky, 
ktoré sú vo výške až 2200m. Kemping bol 
pomerne dosť obsadený nemeckými a 
rakúskymi turistami. Možno sa v ňom pripojiť 
na elektriku aj plyn. Okrem kuchynky, sociálnych 
zariadení,  ktoré sú vykurované aj podlahovo sa 
tu nachádza aj miesto , kde si môžete vysušiť a 
uschovať lyžiarsku výstroj, vrátane oblečenia. 
Takže nemáte s ničím žiadny problém, všetko je 
pripravené tak, aby ste mali pohodlie i keď sú 
vonku mínusové hodnoty teploty.
Keďže my sme dovolenkovali v obytnom aute, 
nevedela som si predstaviť, ako sa dostaneme 
k lyžiarskym vlekom, ktoré sú vzdialené približne 
1 km od kempingu. Samozrejme bez problémov. 
Priamo pred kempingom je zastávka autobusu, 
do ktorého môžete nastúpiť v lyžiarkach, 
s lyžami a palicami, a ktorý Vás dopraví 

priamo ku zjazdovkám. Keďže ide o kyvadlovú 
dopravu nehrozí žiadna tlačenica a nervozita, a 
dokonca nič neplatíte, pretože táto doprava je 
zohľadnená v cene ski pasu.
A už lyžujete. Doporučujem, zhodnotiť 
objektívne svoje lyžiarske schopnosti, 
naštudovať si mapu zjazdoviek a mať ju 
poprípade aj pri sebe, pretože to naozaj nie sú 
Donovaly, kde každá zjazdovka končí v údolí pri 
bufete. Môže sa totižto stať, že ak odbočíte na 
inú  ako je tá Vaša, skončíte na opačnej strane 
pohoria, ktoré má výšku 2200m.
Doporučujem nepodceňovať ani počasie, ktoré 
sa tu vie zo slnečného katalógového zmeniť na 
snehovú búrku v priebehu niekoľkých minút.
Ale ináč je to rozprávka. Žiadne nekonečné rady 
na vleky alebo preplnené zjazdovky, na každom 
kroku štýlový bufet alebo kvalitná reštaurácia, 
dokonca vo výške 2200 m nad morom Vám 
k dobrej nálade vyhráva živá dychová hudba. 
No a ďalšie plus, pre ktoré toto stredisko 
doporučujem, sú fantastické termálne kúpele. 
Nachádzajú sa v centre mesta Bad Hofgastein, 
ktoré je typickým rakúskym lyžiarskym 
mestečkom.
V kúpeľoch máte všetko: bazény s vírivkami, 
sauny, masáže, detský bazén. Samozrejme  
vonkajší termálny bazén , do ktorého 
preplávate zvnútra kedykoľvek sa Vám zachce. 
Ak ste unavení, ľahnete si na lehátko a cez 
presklennú stenu, ktorá je pozdĺž celého bazénu 
sa dívate priamo na zjazdovky a lyžiarov, alebo 
sa občerstvíte v reštaurácii, ktorá je hneď pri 
bazéne.
Takže, ak máte radi zimnú lyžovačku spojenú 
s príjemnou relaxáciou v termálnych kúpeľoch 
a všetko to chcete spojiť s úžasným pobytom 
v kempingu, neváhajte. Toto miesto určite splní 
Vaše očakávania.
Bližšie informácie nájdete na 
www.bertahof.at/campingw.htm.
Text : Ingrid Auderová 
Foto: Ingrid Auderová a L.B.

Zimný karavaning 
v Alpách
Máte radi zimnú lyžovačku spojenú s príjemnou 
relaxáciou v termálnych kúpeľoch? Nechcete bývať 
v hoteloch, apartmánoch, či penziónoch, ale chcete 
využívať i v zime pohodlie karavanu? Potom  sa 
podelím s Vami o takého skúsenosti, ktoré prežila 
naša rodina a bolo to naozaj výborné.

Ilustračný záber - ľadovec Dachstein
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1. Manželia Kisovi z Košíc 
absolvovali dlhu cestu na FICC 
Rallye do Oulu

2. Naši sa zhromažďujú na sprievod 
mestečkom Borculo

3. Obrovsky stan na ER slúžil 
k posedeniam a na kultúrne 
podujatia

4. Na výlete v Amsterdame

5. Monika Kováčová v rozhovore 
s prezidnetom Europa rallye 
Rogerom Galesom (úplne vľavo) a 
jeho manželkou

6. Prezident Dahlie Rallye Zdeněk 
Vaňura (v strede) pri otváracom 
ceremoniáli

7. Účastníci zhromaždenia na DR 

8. Skupina Prešovčanov v dobrej 
nálade na DR

Slovenskí  karavanisti  v  zahraničí

VÝZNAMNÉ
MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA 2005

1

2

3

4

5

6

7

8

Karavanisti, ktorí obľubujú výjazdy na medzinárodné podujatia vedia, 
že v roku 2004 sa svetové stretnutie Rallye FICC uskutočnilo vo fínskom 
Oule. Vzhľadom na veľkú vzdialenosť sa zo Slovenska  zúčastnila len jedna 
posádka. 
43. Rallye Europa 2004 bolo v holandskom Borcule 
(10 posádok zo Slovenska), medzinárodné Dahlie Rallye sa uskutočnilo 
v maďarskom Jászszsentandrási za účasti i 26 posádok zo Slovenska 
a jubilejný 5. ročník Adria Camping Rally sa konal v Campingu Solaris 
v Šibeniku. Účasť 19 posádok zo Slovenska.

Popis k fotografiám Foto: Vladimír Ščepko a L.B.
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Expedícia dôchodcov za polárny kruh
Sme jedni z tých, ktorým 
autoturistika učarila už pred 
mnohými rokmi. Ako dôchodcovia 
sme sa presťahovali do Čiech 
a naše stretnutie po dlhšom čase 
s manželmi Beleščákovými na 8. 
Dahlie Rallye v Maďarsku bolo naozaj 
veľmi srdečné. Pospomínali sme si 
na zážitky z viacerých spoločných 
akcií na Slovensku i v zahraničí, 
nevynechajúc ani našu účasť na 
svetovom stretnutí FICC v Dánskom 
Herningu v roku 1987. Slovo dalo 
slovo a prisľúbili sme podeliť sa 
s čitateľmi nového magazínu o naše 
zážitky z minuloročnej cesty po 
Škandinávii. 
Nechceme sa chváliť, čo sme videli 
a zažili, ale chceme odovzdať naše 
skúsenosti a trošku i poradiť tým, 
ktorý sa chcú na takúto cestu 
vydať.

Všetko začalo rozhodnutím počas 
Vianoc roku 2003, keď nás navštívili 
manželia Lída a Jirka Mikyskovi 
z Letohradu. Ženy boli spolužiačkami 
zo základnej školy a aj títo manželia 
sa už prehupli do dôchodkového 
veku. 
Hneď sme sa rozhodli, že to bude 
cesta na celý mesiac, s cieľom 
prechodu za polárny kruh vo Fínsku, 
Švédsku, Nórsku, prechodu celých 
Lofot, cesty Trollov a prehliadky 
ľadovca.
Príprava sa niesla v znamení 
zadováženia prospektov z mnohých 
cestoviek , vytipovania si miest 
pobytu a ich vyznačenia na mapách. 
Blížil sa deň odchodu a tak sme 
zbalili stravu, bicykle, skontrolovali 
platobné karty, vymenili peniaze, 
naložili krabicu s liekmi a mohlo sa 
vyraziť.
Písal sa 28. mája 2004 keď náš 
obytný Ford a dodávková Škoda 
Felícia, prispôsobená na pohodlné 
spanie, odštartovali z Písečnej cez 
Prahu, Drážďany, Berlín, Hamburg 
až k ústiu rieky Labe. Rieka pramení 
neďaleko Písečnej, kde žijeme a preto 
sme chceli vidieť aj miesta, kde končí 
svoju púť a vlieva sa do mora. 
Po troch dňoch a 947 najazdených 
kilometroch prichádzame do Dánska. 
V tejto krajine je mnoho zaujímavostí, 
ktoré sme i my navštívili, až sme sa 
ocitli na jej najsevernejšom mieste, 
v prístavnom mestečku Skagen, 
kde sme pozorovali nevšedné krásy 

západu slnka s morom posiatym 
množstvom veľkých zaoceánskych 
lodí a náš cestovný tachometer 
ukazoval, že sme odjazdili už 1.781 
km. Nočným trajektom sa cestuje 
pohodlne, človek sa môže okúpať, 
pozrieť si kino, televíziu, navštíviť 
bar, jedáleň alebo si jednoducho 
zdriemnuť. Plavba do Götteborgu 
trvala 4 a pol hodiny a zaplatili sme 
790 dánskych korún za jedno auto 
do dĺžky 6 m a toľko osôb, koľko je 
sedadiel v aute.
Švédsko nás víta slnečným ránom 
a naša prvá SMS–ka letí dcérke 
Alenke, ktorá v Götteborgu žije 
s manželom Karolom. 
Po srdečnom zvítaní a jednodňovej 
návšteve našich mladých sa 
vydávame po ceste č. 64 
vnútrozemím na severovýchod 
Švédska. 
Dovtedy, ale aj neskôr, sa nám veľmi 
osvedčili naše bicykle, na ktorých 
sme absolvovali 20, no i 40 km 
výlety po rovine a pomohli nám i pri 
prehliadkach miest, kde ich jazdia 
tisícky. Pokračujeme cez oblasti,  
kde už nie sú mestá, ale len krásna 
príroda. A tie soby, to je nádhera! 
Mladé sú úplne biele a nechce sa im 
z cesty.
Takouto švédskou tundrou sme 
prechádzali až 1500 km, no aj na 
týchto odľahlých miestach sú časté 
komfortne vybavené parkoviská, 
kde  sa  dá osprchovať a bezpečne 
prespať.
Odbočka k Botnickému zálivu, krátka 

zastávka v roztápajúcich sa izbách 
ľadového hotela v mestečku Tornio 
a po piatich švédskych dňoch sa 
nachádzame pred hranicou Fínska. 
Pohľad na tachometer hovorí, že už 
máme najazdených 3675 km. 
Na 13. deň cesty vstupujeme do 
Fínska a v mestečku Rowaniemi 
doslovne prekračujeme polárny kruh 
po prvýkrát. Vraciame sa do Švédska 
a na jeho území opäť prechádzame 
polárny kruh a pokračujeme na 
sever do kraji ny Laponcov po E 
10. Neopakovateľné pohľady na 
vodopády, zasnežené pohoria, 
zamrznuté jazerá a všetko, čo 
k tomu patrí, je národným parkom 
ABISKO.
Na 15. deň cestovania prechádzame 
Švédsko-Nórsku hranicu a za 
sebou už máme 4.518 najazdených 
kilometrov. Za neustále slnečného 
počasia a primeranej teploty 
prichádzame na najsevernejšie 
miesto nášho putovania, vzdialené 
650 km severne od polárneho 
kruhu, do najsevernejšieho 
veľrybárskeho mestečka Andenes. 
Aj v týchto končinách, akoby na 
konci sveta, sa turista môže za 10 
nórskych korún, ktoré jednoducho 
vhodíte do poštovej schránky, 
príjemne osprchovať. Kempovanie 
je neobmedzené aj na súkromných 
pozemkoch.
Ďalšie dva dni putujeme na 
juh uzučkými cestami okolo 
nespočetných sušiarní tresiek cez 
celé LOFOTY, až na ich najjužnejší  

výbežok nazývaný jednoducho Ĺ. 
Odtiaľ pokračujeme štvorhodinovou 
plavbou trajektom za 940 nórskych 
korún Atlantickým oceánom do 
prístavu Břdř. Lúčime sa s prekrásnou 
scenériou ostrovov z nezvykle 
ostrými skalnatými výbežkami do 
zálivov a hovoríme si,  že to stálo za 
to sem cestovať, vidieť to na vlastné 
oči a zažiť  na vlastnej koži.
Bolo to o to príjemnejšie, lebo 
v tomto období ešte neboli 
vyliahnuté komáre a iná háveď, ktoré 
nás pri našej prvej ceste do týchto 
končín v roku 1997 práve v týchto 
miestach zastavila. 
Polárny kruh prechádzame už aj na 
nórskom území, ale za chladného 
daždivého počasia a máme za sebou 
už 5.l87 km.
Na 18.deň prechádzame Cestu 
Trollov, kde stúpame aj v snehu od 
morskej hladiny do výšky 900 m 
na neuveriteľných 7-mich km a na 
nasledujúci deň už parkujeme pod 
ľadovcom Kijendall. 
Pokračujeme na juh do olympijského 
mesta Lillehammer, ďalej cez Oslo 
i švédsky Götteburg a Malmö do 
Trellenborgu. Trajekt nás preváža za 
790 švédskych korún do nemeckého 
Sassnitzu, odkiaľ nás to už veľmi ťahá 
domov.
Dňa 25. júna 2004, na 29. deň našej 
cesty, zastavujeme nesmierne 
šťastní pred mlynom v Písečnej a 
sme doma.
Najazdili sme 9500 km 
autokaravanom, 13 hodín sme 
sa plavili. Prechádzali sme 3 dni 
Nemeckom, 11 dní Švédskom, 10 
dní Nórskom, 1 deň Fínskom a 3 dni 
Dánskom.
A čo nás stálo toto dobrodružstvo? 
Bez amortizácie vozidla v priamych 
nákladoch len 28.000,- Kč. 
Na túto expedíciu určite do smrti 
nezabudneme a tým, ktorí sa 
rozhodnú navštíviť tieto miesta 
prajeme aspoň toľko šťastia, koľko 
sme ho mali my.
príjemnú cestu vám prajú
Hana a Karol Maarovi
Foto: autori článku
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