
 

 Feri Kaňanský  
9. Tavaszi baráti találkozója 

 

 

MEGHÍVÓ 

a camping, caravaning és mototuristika kedvelőinek egy rendezvényre, 

mely a gyönyörű Goral természetben kerül megrendezésre 
 

GORALSKÝ DVOR *** Haligovce 

2018.04.26. – 2018.05.02. 

 
 

                                                                                               

                                                                                                                                                                             

www.goralskydvor.sk 

                                                                                                                                                                   www.caravaning.sk 

 

                                                                                                                             

Rendező: CCC Wagon Slovakia Zdravotník, Košice,  ATC Goralský dvor 

 

Rendezői együttműködés: František Kaňanský, Ladislav Simoník,  
 

 

Csütörtök        2018. 04. 26. 

Résztvevők érkezése, regisztráció és 

elszállásolás, letáborozás 

 Fogadtatás szlovák módra 

 Program a résztvevők választása szerint 

 

Péntek            2018. 04. 27. 

Résztvevők érkezése, regisztráció és 

elszállásolás, letáborozás 

 Fogadtatás szlovák módra 

Tutajozás, rafting, bicyklizés a résztvevők. 

Program a résztvevők választása szerint 

barátságos ülőhely lakókocsikhoz 

 

 Szombat         2018. 04. 28. 

 túrázás a Haligovské sziklákon - új 

Tutajozás, rafting, bicyklizés a résztvevők. 

Program a résztvevők választása szerint 

Játékos vetélkedői délután  

 Alkonyatkor megnyitó, tábortűz, 

kolbászsütés, zene (a részvételi díj   

tartalmazza). 

  

Vasárnap       2018. 04. 29.   

ébresztő  

Buszkirándulás : Vrbov – úszás a 

termáloch ( rossz időjárás – Stará Ľubovňa 

vár, skanzen ) 

közös vacsora, zene + műsor + verseny 

 

 

 Hétfő       2018. 04. 30. 

Természeti szépségek és a környék megtekintése 

Szabad program    

Májusfák felállítása, a karavánoknál 

Temetés 
 

 

 

Éjszaka a hó megtámadta - a reggelit a hóban 
 

Élvezze nyugalmát két órán belül 

http://www.goralskydvor.sk/
http://www.caravaning.sk/


 

 

Kedd            2018. 05. 01.  

ébresztő zene  

Retro május 1. – i felvonulás a kempingben  

– a felvonulás résztvevői készítsenek elő 

jelszavakat, zászlókat és lengetőket. – 

a felvonulás után frissítő        ( hideg virsli, 

meleg sör )  (a részvételi díj tartalmazza). 

Szabad program  
 

Szérda      2018. 05. 02.  Természeti szépségek és a környék megtekintése 

 Szabad program  - készülődés a hazautazásra  

 

A találkozó egész időtartama alatt a muzeális régi gépek megtekintése azok használatának 

bemutatásával. 

 

 Résztvevők érkezése és elszállásolása már 2018. 04.25 – 2018.05.08. -  től a találkozás alatti kedvezményes 

árakkal lehetséges. 
      

A rendező a program és kirándulások változtatásának jogát fenntartja! 
 

Kirandulási ajánlatok a környéken:  

o Spišská Stará Ves – Pieninské múzeum  

o  Fürdő Vyšné Ružbachy 

o  Kirandulás  Lengyelországbe - Látogassa meg a várat a Nedec / Niedzica /, vitorlás, vár Czorsztyn   

o Vörös Kolostor - Kolostor látogatás  / múzeum Červený kláštor /  

o  Gyalog túra: Három Korona / Tri korunky /, kanyon lény / prielom Dunajca /, Haligovské kőzetek      / 

Haligovské skaly / 

o biciklis kirándulás  

     

A kirándulásokra a rendező a résztvevők igénye szerint biztosítja a szállítást. A részvételi szándékot egy nappal előre 

kell bejelenteni. A szállítás és idegenvezetés ára a résztvevők számától függ. 
 

Szállás díja: 

10 EUR - éjszaka/ egység  (2 felnőtt és gyerekek 12 évig) sátorban, lakókocsiban, lakóautóban. A részvételi díj az 

üdülési illetéket is tartalmazza. Az egység más összetételénél az ár egyénileg lesz kiszabva a regisztrációnál. 

Az áramszolgáltatás díja    –  3,50 € / 24 óra. 
 

Nincs érvényes CCI-kártya 

13 EUR - éjszaka/ egység  (2 felnőtt és gyerekek 12 évig) sátorban, lakókocsiban, lakóautóban. A részvételi díj az 

üdülési illetéket is tartalmazza. Az egység más összetételénél az ár egyénileg lesz kiszabva a regisztrációnál. 

Az áramszolgáltatás díja    –  3,50 € / 24 óra. 
 

A találkozó díja:  

6,00  EUR – / felnőtt személy – gyerekek 12 év-ig díjmentesen 

(A találkozó díja tartalmazza a frissítést , megvendégelést, rendezői és   materiális 

bebiztosítást ) 

 

További szolgáltatások díja:  közös vacsora , muzsikával                             9,50 € / szem.  

   tutajozás szállítással    10,00 € / szem. 

 

További információk: www.goralskydvor.sk       

Ladislav SIMONÍK:+421 905 389 413,   info@goralskydvor.sk 

František KAŇANSKÝ: +421 907 333 224, kananskykosice@gmail.com 

Emil HAJOŠ:+421 903 01 6000,   emiliohajos@gmail.com 

 

GPS Goralský dvor: 49
o
22´47.44´´  N

  
       20

o
26´22.98´´  E   

 

Egy újonnan megnyílt kempingre szertnék felhívni a figylemet 
a szervezők. Aki szeretne ellátogatni Kassára, a városközpont 
közelében, Kassától    -  3 km-re található a kemping. 

www.camp-kosice.sk 

Camp Košice, Červený rak 21, 040 17, Košice 

GPS:    48° 41' 14.314144" N           21° 15' 21.325835” E                

 

http://www.goralskydvor.sk/
mailto:%20info@goralskydvor.sk
mailto:hajos@gmail.com
http://www.camp-kosice.sk/

