


 Chcete se setkat s přáteli karavanisty, nebo hledáte 

místo pro společné setkání členů vašeho klubu? 

 Chcete si zavzpomínat na zážitky z letošních srazů i 

cest s karavanem. 

 Chcete strávit 3 dny v pěkném prostředí Beskyd za 

mimořádně nízkou cenu pobytu? 

 Chcete a v klidu prohlédnout Rožnov a navštívit 

turistické zajímavosti v Rožnově a okolí? 

 

Pak Vás 

 

              

Camping Club Rožnov a Camping Rožnov zve na: 
 

 
 

ve dnech:  9.-11.10.2009 
 

Rádi bychom uspořádali podzimní setkání lidí, kteří propadli vášni nazvané karavaning. Rádi 

mezi námi přivítáme členy karavan klubů, ale také všechny neorganizované karavanisty. 

Toto setkání jsme slíbili také všem karavanistům, kteří se zúčastnili našeho jarního setkání. 

Současně se omlouváme přátelům z Caravan Clubu Ostrava, že toto setkání pořádáme v termínu 

jejich Ukončení sezony na Čeladné, ale nenašli jsme jiný vhodný termín. 

Program: Při tomto setkání nebude organizován společný program, každý si může vybrat z bohaté 

nabídky využití volného času podle nabídky kterou najdete na stránkách 

www.roznov.cz/down/den_roznov.pdf. Přítomní pořadatelé z našeho klubu Vám nejlépe poradí 

kam se podívat a poskytnou dostatek informačního  

Účastnický poplatek: 250.-Kč za posádku a noc. Tato částka představuje cca 50% slevu proti 

ceníkovým cenám campingu a platí jen pro tuto akci. V tomto poplatku je zahrnuto: umístění auta 

+ karavanu (obytného auta) + 2 dospělé osoby + 2 děti do 15 let (nebo 3.dospělá osoba)+ 

elektrická přípojka. Účastnický polatek bude vybírán při příjezdu v hotovosti. 

GPS souřadnice:  Camping Rožnov = 49°28´0,4´´ N , 18° 9´50,37´´ E 

Camping Rožnov: se nachází na severovýchodním okraji Rožnova a leží u sousedství mezinárodní 

silnici E442 při výjezdu z Rožnova směrem Horní Bečva - Žilina po  levé straně za benzinovou 

pumpou Benzina. Pozor! Na portálu Mapy.cz je umístění campingu zakresleno chybně na pravé 

straně silnice. 

Camping má plochu 39.000m2 a nabízí plochu pro umístění 154 caravanů a 283 lůžek v 2-4 

lůžkových  pokojích, chatkách a bungalovech. Plocha pro caravany je rozdělena na novou část, 

pro 54 caravanů rozdělenou na parcely a vybavenou novým sociálními zařízením (zde se bude 

konat toto setkání) a starší část pro cca 100 caravanů. Obě části mají dostatek elektrických 

přípojek 230V/ 16A. 

V campingu je k dispozici bazén 12x25m, který je v sezoně elektricky vyhříván (v době konání srazu 

nebude v provozu). 

Detailní informace o campingu najdete na www.camproznov.cz 

Stravování: Ve vzdálenosti do 300m od campu je celkem 7 restaurací, od jednoduchého bufetu až 

po **** restauraci. 

Přihlášky: zasílejte E-Mailem na adresu campingclubroznov@seznam.cz, nebo telefonicky na 

+420604528437 nejpozději do 5.10.2009.  

V přihlášce uveďte: jméno, bydliště, počet osob, karavan nebo obytný automobil, klubovou 

příslušnost (není podmínkou) a vaši mailovou adresu. Příjem Vaší přihlášky Vám obratem potvrdíme.  

Na shledání s Vámi se těší: 

http://www.roznov.cz/down/den_roznov.pdf
http://www.camproznov.cz/
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