
 

38. Zdravotnícke Rallye Campingu a Caravaningu 
 

Meghívó 
a kemping, lakókocsizás és motorosturisztika kedvelőinek a következő találkozóra 

 

KURINEC – ZELENÁ VODA 

RIMAVSKÁ SOBOTA 

üdülő központban 

2022.06. 23. – 26. 
 

GPS :RO  Kurinec:  N 48.3456594     E 20.0172395 
  

Szervező: a Kassa-i Camping Caravaning club ISC Service 

                        együtműködve a Rimaszombat-i várossal 

  
Előzetes program: 

Csütörtök        2022. 06.23         résztvevők érkezése, elhelyezkedés,   

  program ismertetése,  résztvevők választása szerint 

                                                     fürdés  termál és úszó medencében 
 

Péntek            2022.06.24           résztvevők érkezése, elhelyezkedés 

                                                     egyéni kirándulások a kínálat szerint, kerékpározás 

                                                     program a résztvevők választása szerint –  ismerkedés 

                                                     a kempinggel és környezetével fürdés termál és úszó medencében                                                      

                           19.00 ó              a találkozó megnyitója a közösségi sátorban 

                                                     film és képek vetítése a sátorban – szórakozás , beszélgetés retró zene mellett                                                      

                                                      baráti beszélgetése k a lakóknál 

 

Szombat         2022. 06.25          Résztvevők érkezése, elhelyezkedés,… 

                                                     egyéni kirándulások a kínálat szerint, kerékpározás 

                             09.00 ó            fürdőzés,  a város megtekintése kisvonattal 

 17.00  sport délután gyerekeknek, felnőtteknek 

                           18.00-tól         grillezés, sör, kofola a közösségi sátorban 

                                                      a grillezett finomságok elfogyasztása 20.00 –ig     

                             este                  kötetlen beszélgetés a lakókocsiknál 

                          21.00-ó               nyári mozi / a közösségi sátorban/ 
 

Vasárnap        2022.06.26           szabadon választott program 

                           10.30                 A találkozó ünnepélyes  befejezése     
 

A szervező a program változás jogát fenntartja:,  az időjárásra való  tekintettel, az aktuális  Covid 19  szabályok 

betartásával. 
 

Részvételi díjak: 

1.  Érvényes CCI kártya és számozott meghívó a szervezőtől ( a felmutatás utá)/: 

25 e /éjszaka +2e    /fő/ éjszaka (áram) – (4 személy, függetlenül a kortól) lakókocsibanm lakóautóban, sátorban, 

fürdővárosi illetékkel együtt és a  fürdés a víztározóban, vagy a medencében. 

2. Érvényes CCI kártya tulajdonosa (a felmutatás után), meghívó nélkül:  

20% kedvezmény az érvényes árakból. 

3. Nem érvényes CCI kártya tulajdonosa, de számozott meghívóval a szervezőtől: 

30e/éjszaka+2e /személy//éjszaka (áram) – (4 személy, életkortól függetlenül) lakókocsival, lakóautóval, sátorral a 

fürdővárosi illetékkel együtt , fürdés a víztározóban vagy a medencében. 

4. A többi résztvevő - at érvényes árlista szerint. 
 

Más létszámú lakókocsiknál egyedi ár lesz megszabva a bejelentkezésnél. 
 

Részvételi díj: 7e  felnőtt személy 15-év fölött(grillezés, sör, kofola) 
 

Fizetős szállás lehetőség: magán szállás a kemping területén kívül:- egyéni foglalás szükséges. 
 

A szervező a következőket ajánlja: 

a.) Hubert PANZIÓ – Angelika Hrusková e-mail: penzionhubertkurinec  gmail.com 

mobil:+421(0)905 247 916  a délutáni órákban, Facebook: penzion-hubert-kurinec 

      b. Penzion Zeleny dom, Iveta Komorová, e-mail: iveta.komorová°miramed.sk 

          mobil: +421(0)918 693 594 
 

 


