
Caravan Club Bratislava 

pozýva priaznivcov karavaningu na 

9. Veľkonočný zraz 
ktorý sa koná v dňoch 14.-17.4. 2017 

v srdci Žitného Ostrova – THERMALPARK Dunajská Streda. 

 

 

 

Miesto: THERMÁLPARK Dunajská streda (www.thermalpark.sk) 

GPS: N 47° 59´ 2´´  /  E 17° 36´ 30´´ 

Termín: 14.4. – 17.4. 2017 

 

 

Na účastníkov čaká bez ohľadu na počasie kryté wellness centrum, nový saunový svet, morský kúpeľ, nové 

masážne centrum, interiérové a exteriérové bazény s mineralizovanou liečivou a termálnou vodou. Okolie 

THERMALPARKu ponúka príjemné prostredie na pešiu vychádzku a priaznivcom cykloturistiky trasu k 

vodnému dielu Gabčíkovo.  

V programe zrazu nebude chýbať: 

 Predaj karavanových doplnkov firmou  TURČAN - AUTO s.r.o.,   http://www.turcan-auto.sk/ 

V prípade záujmu je možné si u nich vopred objednať tovar, ktorý vám bude doručený na zraz 

s VEĽKONOČNOU ZĽAVOU (pre uplatnenie zľavy je potrebné pri objednávaní tovaru uviesť, že ste 

účastník veľkonočného zrazu v D.S.) 

 Zábavné popoludnie pre deti 

 Tombola 

 Večerný program pri hudbe 

 Veľkonočná šibačka 

 Veľkonočná kapustnica 

 

http://www.thermalpark.sk/
http://www.turcan-auto.sk/


 Poplatky pre prihlásených: ceny sú platné 1 deň pred a 1 deň po zraze, ďalšie dni podľa aktuálneho 

cenníka kempu. 

cena za posádku* 25 € / noc 

každá ďalšia dospelá osoba 6 € / noc 

každé ďalšie dieťa do 14 rokov 3 € / noc 

dieťa do 3 rokov 0 € / noc 

pes 1 € / noc 

+ organizačný poplatok 5 € / posádka (jednorazovo - platí na celý zraz) 

*posádku tvorí: 2 dospelí, 2 deti do 14 rokov, auto + obytný príves alebo autokaravan, elektrická prípojka      
( max. odber do 5A ) – ELEKTRIKU POUŽÍVAŤ LEN NA OSVETLENIE A CHLADNIČKU 

V cene je zahrnuté: 

 celodenné kúpanie so vstupom do všetkých bazénov 

 veľkonočná kapustnica – 2 porcie na posádku 

 voľné pripojenie na Wi-Fi  

Možnosť využitia, ďalších služieb vo WELLNESS CENTRE za stanovené poplatky THERMÁLPARKU. 

 Nový saunový svet – Fínska sauna, Biosauna, Infrasauna, Parná sauna, Soľná kabína, Jacuzzi 

 Nové masážne centrum – v prípade záujmu je nutné si masáž dohodnúť vopred čo najskôr  
na Tel. +421 905 489 565, mail: masaze@thermalpark.sk 
Viac informácii o saunovom svete a masážnom centre nájdete na stránke Thermálparku. 

 

V prípade vášho záujmu zúčastniť sa 9. Veľkonočného zrazu je nutné vyplniť  prihlášku , ktorá je zverejnená 

aj na web stránke http://karavanklubbratislava.blogspot.sk/.  Uzávierka prihlášok je do 1.4.2017 alebo do 

naplnenia stavu 150 posádok. Zoznam prihlásených posádok bude priebežne zverejňovaný na uvedenej 

web stránke. 

PRIHLÁŠKA 
Pre účastníkov zrazu, ktorí sa nezaregistrujú do uvedeného termínu, bude cena ubytovania účtovaná podľa 

platného cenníka THERMÁLPARKU Dunajská Streda. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

 Za CC Bratislava:  Ľudovít THIER 

 E-mail:  caravanclubba@gmail.com    

 Tel:     : +421 911 777 789 
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http://karavanklubbratislava.blogspot.sk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxB27VXYtV3VZ5AqpMyoHYLQoRb43svEHNzfm7a16GVmTe2A/viewform
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