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GORALSKÝ DVOR *** Haligovce 
 

    
 

 

Szervező:  Az ATC Goralský dvor a Camping Caravaning Club ISC - SERVICE KOŠICE-val együttműködve 
Szervezeti együttműködés: Emil Hajoš - a szervezőbizottság elnöke, Ladislav Simoník, 

 

PROGRAM                                                                                                                                                
 

Csütörtök     2022.04.28 

 - lehetséges érkezés 

 - Program a résztvevők választása szerint  

este - informális találkozók 
 

Péntek            2022.04.29   

- Résztvevők érkezése, regisztráció és elszállásolás, letáborozás 

- Fogadtatás szlovák módra 

- Tutajozás, rafting, bicyklizés. 

- Program a résztvevők választása szerint   

este -      klub megnyitása a lakókocsiknál, és ülés zenével 

 -      Baráti összejövetelek - kötetlen találkozók a lakókocsiknál  
 

Sombat          2022.04.30 

09:30 - Álmos kerékpározás - útvonal Goralský dvor - Červený Kláštor / pad - 

lengyel oldal / gát - Smorowce Wyžne - Kálvária - Červený Kláštor. Import 

a Vörös kolostorból busszal Goralba. Bíróság 

16:00 - Játékos vetélkedői délután 
17:30 - Májusfák felállítása  

18:00 - találkozó megnyitója - zászlófelvonás, tűzgyújtás, Feri Kaňanský kegyeleti 

emléke - a tűznél, sült kolbász felszolgálása, zenei felvétel (a részvételi díj 

tartalmazza). 

   Rossz idő esetén a kunyhóban 

  

Vasárnap       2022.05.01  

08:00 - 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   

10:30 - gyermek és felnőtt versenyek értékelése, a találkozó vége 

 - Természeti szépségek és környezet felfedezése 

 

A rendezvény teljes ideje alatt korabeli gépek túra bemutatójával - igény szerint  

 

 

 

 

GPS: N 49 o 22  47.44  E 20 o 26  22.98  



 

 

 

04.27-től lehetséges a kempingben tartózkodás. 2022-2022.05.08-ig kedvezményes áron - akárcsak a rendezvény 

ideje alatt   
 

Regisztráció a rendezvényre: a kluboldalon keresztül: https://ccc-isc-service.webnode.sk/akcie/ nyaralókban 

elhelyezett résztvevők is 

 

foglaljon fix szállást közvetlenül a kempingben info@goralskydvor.sk  vagy mobil: +421 907 764 982 

 

A szervező a program- és kirándulásváltoztatás jogát fenntartja! 

 
Egyéni kirándulási ajánlat a környékre: 

Spišská Stará Ves - Pieniny Múzeum 

fürdő Vyšné Ružbachy 

kirándulás Lengyelországba - látogatás a niedzicai várban és hajókirándulás, Czorsztyn vár. 

Vörös kolostor - látogatás a kolostorban, 

Stará Ľubovňa - vártúra 

Hniezdne - alkoholgyártás bemutatója, a szeszfőzde és a csokoládégyár története 

Túrázás: Három Korona, Dunajeci-szurdok, Haligovské-sziklák 
 

Szállás díja: 

Érvényes CCI kártya birtokosa - a találkozó ideje alatt kedvezményesen 

14,50 EUR - éjszaka és személyzet (2 fő, 2 gyerek 6 éves korig - ingyenes, idegenforgalmi adó, utánfutó vagy 

lakókocsi,). Eltérő stáb összetétele esetén az ár az árlista alapján kerül megállapításra. 

Villany csatlakozási díj - 5,50 EUR / éj 

 

Nincs érvényes CCI kártya 

17 EUR - éjszaka és személyzet (2 fő, idegenforgalmi adó, utánfutó vagy lakókocsi, 1 gyerek 6 éves korig). Eltérő 

stáb összetétele esetén az ár az árlista alapján kerül megállapításra. 

Villany csatlakozási díj - 5,50 EUR / éj 

 

Fix szállás - nyaralók: - foglalás szükséges: e-mail : info@goralskydvor.sk 

házikó 3/2 állás. szobák + szoc. felszerelés, 15 € / fő és éjszaka, 2 vagy több éjszaka kell. 

Gyermekek 6 éves kortól 10 € / fő és éjszaka - pótágy használata esetén. 

 

Fix szállásra 50% kauciót kell küldeni 2022.04.20-ig (megbeszélés szerint) 

Figyelem: A fix szállás kapacitása korlátozott !!! 

 
 

Részvételi díj: 

13,00 EUR - / felnőtt, 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves korig 6 € / fő. 

Frissítő - üdvözlet, tűz, vendéglátás - kolbász, kenyér, zene, körmenet - kolbász, sör, szervezés és anyagi biztonság. ) 

 

Egyéb szolgáltatások árjegyzéke 

rafting szállítással a Vörös Kolostorba, min. 5 fő  15,00 € / fő 

import Lesnicéből max 8 fő / út  25,00 € / fuvar 

kerékpárkölcsönzés    6,00 €  

 

Információ az eseménnyel kapcsolatban: www.goralskydvor.sk 

Ladislav SIMONIK:  +421 905 389413,  info@goralskydvor.sk 

HAJOŠ Emil:  +421 903016000,  emiliohajos@gmail.com 


