
Pozvánka na 

 

49. národný zraz karavanistov SR 

7.6. - 10. 6. 2018 

Trenčín – Zamarovce 

športový areál  GPS súradnice   N 485426.20   E 18326,52 

 

 

 

organizátor 

CARAVAN CAMPING CLUB TRENČÍN 

KLUB ROKA 2017 

kontakt:   tel.: 0905 579 903, e-mail: : lubokotras@gmail.com 

pre prihlásenie na zraz a výlety kliknite na link na konci pozvánky 

 

                                           

 

www.ccctn.sk 

mailto:lubokotras@gmail.com?subject=49.NZ%20karavanistov%202017
http://www.ccctn.sk/


Miestom konania zrazu je športový areál v obci Zamarovce, ktorý je na pravom brehu 

rieky Váh a poskytuje veľmi pekný výhľad na Trenčiansky hrad.  

Miesto zrazu je pre prihlásených účastníkov prístupné od štvrtku 7.6.2018 12:00 do 

nedele 10.6.2018 16:00. Predĺženie pobytu pred konaním zrazu ani po jeho skončení nie je 

možné.  

Cena pobytu pre účastníkov zrazu je 45 € za posádku na celý pobyt.  

V cene je zahrnutý pobyt, el. prípojka, kapustnica a uvítací nápoj 

 

Program zrazu 

******* 

ŠTVRTOK 7.6.2018 

 od 12:00 príjazd a registrácia účastníkov, zoznámenie sa s okolím 

 večerné posedenie pri karavanoch 

 

PIATOK 8.6.2018 

 príjazd  a registrácia účastníkov 

 výlet č. 1 – pútnické miesto Skalka  

 výlet č. 2 – prehliadka mesta Trenčín s turistickým sprievodcom a plavba výletnou 

loďou po Váhu 

 cyklovýlet – rozhľadňa Malý Jelenec  

 prezentácia a predaj karavanových doplnkov firmy TURČAN-AUTO s. r. o  

 v čase od 13:00 do 17:00 – Dračie lode 

 18:00 otvorenie zrazu a spoločenský večer s hudbou  



SOBOTA 9.6.2018 

 výlet č. 1 – pútnické miesto Skalka  

 výlet č. 2 – prehliadka mesta Trenčín so sprievodcom a plavba výletnou loďou po 

Váhu 

 cyklovýlet „Dolu Váhom“ 

 kapustnica 

 súťaž v lukostreľbe a v streľbe zo vzduchových zbraní 

 detské súťaže 

 18:00 vyhodnotenie súťaží 

 19:00 zlosovanie sponzorských darov a spoločenský večer s hudbou  

 

NEDEĽA 10.6.2018 

 11:00 ukončenie zrazu, odjazd účastníkov do 16:00 

 

********* 

 

 Výlet č. 1 – pútnické miesto Skalka patrí k najstarším pútnickym miestam v našej 

histórii  – pešia vychádzka, odchod 9:30 

 Malá Skalka - Diecézna svätyňa Sv. Andeja-Svorada a Beňadika, krížová cesta, 

Kláštor Veľká Skalka prehliadka so sprievodcom 

 Výlet č. 2 – prehliadka mesta Trenčín so sprievodcom 

 odchod autobusom 8:30 zo Zamaroviec do centra 

 Rímsky nápis na hradnej skale z r. 179 n.l., Reliéf Jána Jiskru z Brandýsa, Katov dom, 

farský kostol narodenia Panny Márie, karner sv. Michala, Farské schody a socha sv. 

Jána Nepomuckého, Mierové námestie, morový stĺp, piaristický kostol sv. Františka 

Xaverského s prehliadkou barokového interiéru, rodný dom Vojtecha Zamarovského 

 Plavba výletnou loďou – 1 hod., po skončení presun autobusom do Zamaroviec (do 

14:00) 



Možnosti pre individuálne výlety: 

 Trenčiansky hrad (9:00 – 19:00, posledná prehliadka o 17:00) 

 Trenčianske múzeum 

 Múzeum kolies 

 Letecké múzeum Hangar X (interaktívne múzeum, expozícia lietadiel, letecký 

simulátor) 

 Lesopark Brezina – Pamätník umučených, náučný chodník, kyslíková dráha, Tarzania  

 Hrad Beckov 

 kúpeľné mesto Trenčianske Teplice 

 9.6.2018 – 38. Trenčiansky folklórny festival v amfiteátri na Mníchovej Lehote 

 

********* 

Cena pobytu pre účastníkov zrazu je 45 € za posádku na celý pobyt. 

Výlet č. 1 - pútnické miesto Skalka – vstupné dobrovoľné 

Výlet č. 2 - prehliadka mesta Trenčín s turistickým sprievodcom a plavba výletnou loďou po 

Váhu - 10 €/osoba 

 

V prihláške uveďte klub, počet členov posádky (dospelí + deti) a dátum príchodu. 

V prípade záujmu o výlety je nutná rezervácia vopred, potvrďte deň a číslo výletu.  

 

Prihláška na zraz 

Pre účasť na zraze a účasť na výletoch je nutné prihlásenie  

  

  Obec Zamarovce 

 

Tešíme sa na stretnutie 

Organizačný výbor 

CCC Trenčín 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLjiqs2lfjhA5yNpFg6N_Z-Zs_brzbQyfbPSSTFxzAlvT7w/viewform?usp=sf_link

