
 
 Akcia : POST - 49. RallyeCampingu a Caravaningu 
Miesto konania :  ATC Kurinec,  Zelená voda - Košice, Jahodná 
Dátum konania 
: 

18. - 21.07.2017 Organizátor 
: 

SACC + CCC Wagon Slovakia Zdravotník 

Pozvánka 
pre vyznávačov kempingu, karavaningu a mototuristiky na podujatie 

 
 

Post - 49. RallyeCampingu a Caravaningu 
 
Organizátor: Slovenská asociácia campingu a caravaningu 

v spolupráci s  
CampingCaravaningClubomWagon Slovakia Zdravotník, Košice 

 
Termín konania: 18. – 21.07.2017 
Miesto konania:  Košice, Jahodná 
 

Ubytovanie v Košiciach bude pre karavany,  motorkaravany ale aj pevné ubytovanie v športovo-

rekreačnom stredisku Jahodná, ktorá je umiestnená 15 km od mesta, v prekrásnom lesnom prostredí , 

karavanové státia s elektrickou prípojkou budú na priľahlom parkoviskus možnosťou doplnenia vody, 

vyčistenie chemických WC.  

V areáli je k dispozícii reštaurácia, pevné ubytovanie, relaxačné centrum s plaveckým bazénom , 

saunou, vírivkou či masážou. 

Prírodné prostredie poskytuje možnosti pre turistiku v letnom, ale aj v zimnom období. 

Samozrejmosťou bude prehliadka mesta Košice aj so sprievodcom. 

 
Program: 
pondelok 17.07.2017 voľný program v ATC Zelená voda, Kurinec,  príprava na odchod 

 

utorok 18.07.2017  

  9
00

 hod. spoločný odchodúčastníkov  post rallye 

 10
00

 – 11
30

 hod. prehliadka Ochtinskej aragonitovej jaskyne 

 12
30

 – 13
30

 hod. obedňajšia prestávka -  

 13
30

 – 16
30

 hod. prehliadka Kaštieľa Betliar 

  18
00

 hod. príchod do Košíc –  športovo -  rekreačné stredisko,   Jahodná 

  ubytovanie, zakempovanie, oboznámenie sa so strediskom 

  priateľské posedenie 

 

streda        19.07.2017  
 9

30
 hod. spoločný odchodúčastníkov  na prehliadku  Košíc – staré mesto / Dóm 

sv.Alžbety, Urbanova veža, Kaplnka sv.Michala, Dolná brána,  

  19
00

 hod. večerné posedenie pri karavanoch 

 

štvrtok20.07.2017  
   9

00
 hod. spoločný odchodúčastníkov  na prehliadku  ZOO a Hradovej – vykopávky             

a vyhliadková veža 

 18
00

 hod. večerné kúpanie 

 

piatok       21.07.2017  
 10

00
 hod. spoločný odchodúčastníkov  na prehliadku  Leteckého vojenského múzea,  

  botanickej záhrady 

 18
00

 hod. večerné Košice 
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sobota       22.07.2017  
 10

00
 hod. prehliadka podľa výberu účastníkov,  

  

  

nedeľa       23.07.2017  
  voľný program,  

 

 

 

Ďalšie možnosti a ponuka podľa záujmu: 

 Kinematografické múzeum Rudolfa Schustera – Medzev 

 Kaštiel v Budimíre – historická expozícia vývoja hodín 

 Podrobnejšie prehliadky expozícii v meste: Slovenské technické múzeum, košický zlatý poklad, 

katova bašta, Rodošto, Východoslovenské múzeum, 

 Luník IX 

 

 

 

Časový harmonogram môže byť upravený. 

Organizátor si vyhrazujezmenu programu!!!! 

 

 

http://www.jahodna.sk/ 
JAHODNÁ – GPS48° 46,1"  north, 21° 8,005" east 
 
 
Organizátor sa už teraz teší  na Vašu účasť a urobí všetko preto, aby ste sa cítili čo najlepšie. 
 

 

Cena za ubytovanie v karavane alebo motokaravane6,00  € za noc a posádku poskytuje aj 

prípojku elektrickej energie. 

Ostatné poplatky viď cenník rekreačného zariadenia. 

 

 

Svoj záujem prosím nahlásiť najneskôr do16.07.2017 : 

 Osobne u p. Hajoša Emila 

 Telefonicky – mobil: +421 903 016 000 

 mailom: hajos@netkosice.sk 

mailto:hajos@netkosice.sk

