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Výroba ● Predaj    ● Servis    ● Prenájom ● Príslušenstvo

Vydať sa na cestu karavanom a objavovať svet v spoločnosti svojej rodiny a dobrej 
nálady, to je filozofia a cieľ spoločnosti Turčan-auto. Venujeme sa prestavbe dodávok 

na rodinné obytné automobily, predaju obytných áut a prívesov značiek Dethleffs
a Sunlight, predaju príslušenstva, servisu a prenájmu obytných vozidiel. 

Individuálne prestavby 

TURČAN - AUTO s.r.o.
Kráčiny 6, 036 01 Martin
Slovenská republika

tel.:+421/43/4270446
tel./fax:+421/43/4270445

email: info@turcan-auto.skwww.turcan-auto.sk

Autorizovaný predajca



PRÍHOVOR PREZIDENTA SACC 

Priatelia karavanisti, ideme do ďalšieho Covidového roka, dúfajme 
že už posledného. Už v roku 2020 sme si odskúšali výhody nášho 
spôsobu života. Možnosť nebyť zatvorení v malej kutici. Veď keď je 
doporučené spraviť denne 8000 až 10000 krokov, to musíte obísť 
bežný byt viac ako 500 krát a to už je na motolicu. Ale späť k vážnej 
téme,  možnosť priviesť si svoje bývanie tam kde chceš je veľká 
výhoda. A rovnako to zabezpečuje istotu využívania iba svojho….. 
Rovnako možnosť najesť sa vo svojom. Ide o to, aby sa skončila táto 
nešťastná etapa a aby sme bez výčitiek mohli načerpať novú chuť do 
života v našej krásnej prírode.

Ale vráťme sa ku podstate 
karavaningu: karavany a kempingy, 
tieto dva atribúty sú postupne 
dopĺňané o státie pre karavany. 
Nie som priaznivcom státia na 
divoko - stačí si prečítať vyjadrenia 
v tlači na tému vylievania kaziet 
do prírody, neustále sa opakujúca 
téma. Keď to nezvládneme môže sa 
vytvoriť nepriaznivá “spoločenská” 
atmosféra a obmedziť výhody 
karavaningu aj pre slušných 
karavanistov. Mnohokrát je až 
na neuverenie čo dokáže spraviť 
karavanista, keď má plnú kazetu, ale 
nebudem to radšej rozvádzať! Možno 
by stálo za to voziť druhú kazetu a 
mať chuť nebyť prasa! No a som rád, 

že napriek ťažkému roku sa rozšírili 
rady kempingov a mnohí majitelia 
výrazne investovali do vybavenia. 
Rovnako v zahraničí pokračuje boom 
v nakupovaní karavanov všeobecne 
- nových registrácií v Európe je zase 
cez 200 000. K tomu pristupuje 
inštalovanie mobilných domov 
v kempingoch, o ktoré je medzi 
dovolenkármi veľký záujem na úkor 
hotelov. Mnohé hotely to neprežili 
tak ako u nás a menia sa na byty 
a apartmánové domy, alebo proste 
pustnú.

V roku 2020 sme museli zrušiť 
väčšinu plánovaných akcií. Národný 
zraz sa presunul na júlový termín 
a spojil sa s RCC-čkou. Tu sme 
sa dohodli, že tieto dve akcie 
sa budú organizovať naďalej 
spoločne. Ďakujem ešte raz 
všetkým karavanistom za pomoc pri 
organizovaní tejto akcie. Mnohým 
kemping vo Varíne nehovoril nič, 
ale po návšteve znovuzrodeného 
kempingu, zistili jeho výhody 
umiestnenia, bohatých možností 
okolia a slušný prístup nového 

To čo potrebujeme, je zdravý 
rozum a chuť do života. Lekári 
píšu, že aj po prekonaní korony 
nemáme vyhrané. Tak sa 
snažme ten čas čo nám zostáva 
využiť zdravo. Tu najmä chcem 
spomenúť všetkých kamarátov, 
ktorí sa nedožili novej sezóny. 
Mnohí odišli do nebeského 
kempingu nečakane, niektorí po 
strastiplnej ceste. S mnohými 
sme sa nemohli ani prísť rozlúčiť. 
Preto som využil toto miesto 
na pripomenutie ich odchodu 
a prísľubu toho, že na nich 
nezabudneme a budeme na nich 
spomínať. Kamaráti česť vašej 
pamiatke!



prevádzkovateľa. Okrem Národného 
zrazu boli “organizované” stretnutia 
v menšom rozsahu v rôznych 
kempingoch od východu na západ, 
a stretali sme sa kultivovane a 
rozumne. Zväčša opakujúce sa 
skupiny karavanistov využili každú 
príležitosť na pobyt v zdravej prírode 
a obnovenie psychickej pohody. 

A práve táto skutočnosť, na našu 
radosť, bola štartom pre rozvoj 
mnohých kempingov. Rovnako 
mnohí znovu objavili tematické 
cesty - tripy. Víkendové, alebo 
týždňové cestovanie oslovuje 
viacerých, poznať za niekoľko dní 
viaceré oblasti Slovenska s tým, že 
na jednom mieste prespíte jednu 
- dve noci nie je problém ani pre 
majiteľov obytných prívesov. Všetkým 
prevádzkovateľom kempingov a státí 
pre karavany chcem v mene nás 
karavanistov srdečne poďakovať 
za náročnú prácu, ktorú vykonávali 
v ťažkom období. Rovnako chcem 
poďakovať organizátorom tých akcií, 
ktoré sa podarilo za predchádzajúci 
rok zorganizovať. No a nesmiem 
zabudnúť na všetkých karavanistov, 
ktorí pri dodržiavaní všetkých 
pravidiel ukázali svoju lásku ku 
karavaningu. A tých čo k tomuto 
spôsobu života pričuchli prvý krát, 
napríklad prostredníctvom požičovní, 
chcem povedať, že to stojí za to. 
Spoznáte kamarátov, ktorí sa s vami 
stretnú za akéhokoľvek počasia 
a podmienok. Ako hovoria starí 
karavanisti: nie je zlé počasie, iba zle 
oblečený karavanista! Z mnohými 
sa mi nepodarilo na mojich cestách 

stretnúť. Snažil som sa navštíviť čo 
najviac kempingov, mnohým som 
odovzdal ocenenie pri príležitosti 30. 
rokov od založenia SACC. Niektoré 
som ešte nestihol odovzdať, väčšina 
si ich prevzala na Národnom zraze 
vo Varíne. Takže zostala mi dlžoba 
o ktorú som nestál! Ale snáď nie je 
koniec všetkým dňom a podarí sa 
mi to splniť čo najskôr. Na začiatku 
septembra Caravan club Žilina 
oslávil v kempingu Nižné Kamence 
svoju päťdesiatku príjemnou 
klubovou akciou. V tomto roku nás 
čaká ešte jedna spomienková akcia, 
pred 30. rokmi bola v Tatranskej 
Lomnici posledná FICC rally na 
území Slovenska (Vtedy ešte v rámci 
Česko-slovenska). Nevidím reálne 
podmienky na zopakovanie takejto 
akcie za súčasných podmienok, 
aj keď prezident FICC nám túto 
možnosť ponúkal!

V tomto roku nás čaká na 
medzinárodnej scéne organizovanie 
59. Europa rally v Prievidzi. Po tom 
čo bola zrušená v predchádzajúcom 
roku je síce treba počítať s tým, že 
sa nebude konať ani tento ročník. 
Ale nádej zomiera posledná. Na 
prechode júl - august v Španielsku 
má byť 90. FICC rallye. Tu chcem 
upozorniť že na všetky domáce a 
medzinárodné akcie sa posádky 
prihlasujú individuálne, ale na FICC 
rallye musí ísť prihláška cez SACC! 
Po zrušení pôvodného miesta v 
Írsku veríme, že usporiadatelia 
v Španielsku budú mať viac 
šťastia. Začiatkom septembra 
bude 24. Dahlie rallye v Poľsku v 

kempe Podlesice, pre pandémiu 
v roku 2020 sa tam nekonala 
a usporiadatelia po dohode s 
prezídiom DR súhlasili s posunom o 
jeden rok. Tešíme sa na stretnutie. 
Tieto a ostatné plánované akcie 
nájdete v kalendári, ktorý je súčasťou 
tejto ročenky. Bližšie informácie 
nájdete na stránke 
www.caravaning.sk a tiež na FB 
SACC.

Pevne verím, že táto ročenka vás 
bude sprevádzať po celý rok 2021 
a bude pre vás zdrojom užitočných 
informácií. Ďakujem zostavovateľom 
ročenky a všetkým, čo do nej prispeli.

Ing. Jaroslav Mišura 
prezident SACC



Termálne kúpalisko Vincov 
les sa nachádza na južnom 
Slovensku pri štátnej ceste 
Galanta - Sládkovičovo, 
približne 55 kilometrov 
od Bratislavy. V areáli sa 
nachádza termálny vrt, 
z ktorého vyteká termálna 
voda s teplotou 62 stupňov 
celzia. Mnohí ľudia pripisujú 
tejto vode liečivé účinky 
a preto sem chodievajú 
s cieľom uzdraviť sa.

V areáli je v prevádzke 5 bazénov. Plavecký s teplotou vody 26°, 2 
rekreačné bazény s teplotou 28°. Pre najmenších je k dispozícií detský 
bazén s teplotou 32 stupňov a pre tých, ktorí preferujú skôr pokojné 
posedávanie v horúcej vode sme vybudovali kľudový bazén s teplotou 
38 stupňov celzia a masážnymi tryskami. Okrem kúpania si môžete v 
areáli zacvičiť na fitness strojoch. Pre deti  je k dispozícií detské ihrisko.

Milí návštevníci, priatelia! Termálne kúpalisko Vincov les sa na Vás teší 
v ďalšej letnej sezóne 2020. Termín sprístupnenia prevádzky KEMP: 
letná sezóna jún 2020 - september 2020. Rezervácie nevedieme, 
platba platobnou kartou nie je možná, kemp je určený pre karavany, 
autokaravany a stany. Chatkami nedisponujeme. info: 0911 193 432 
(len počas otváracích hodín platných počas letnej sezóny 2020)

Vincov les 1900, 925 21 Sládkovičovo
Počas víkendov a letnej sezóny: +421 (0) 911 499 666

GPS: 48°12‘28.86“S, 17°40‘15.76“V

www.vincovles.com, e-mail: recepcia@vincovles.com

PREDAJ NA SLOVENSKO A DO ZAHRANIČIA PROSTREDNÍCTVOM

www.caravaning.sk, tel.: +421 42 432 65 67

CCI karta

Z Ľ A V Y
V KEMPINGOCH 
EURÓPY

Bližšie informácie o zľavách 
nájdete na:
www.campingcardinternational.com
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KALENDÁR NAJVÝZNAMNEJŠÍCH PODUJATÍ V ROKU 2021
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Legenda: M.-. miesto konania  O.-. organizátor   K.-. kontakt 
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Seredská 247/4012, Trnava – Modranka
GPS  N 48.342895,  E 17.620190

W W W . K A R A V A N . S K

 
AUTOKARAVANOV 
NA SLOVENSKU

predaj@karavan.sk  |  obchod@karavan.sk
+421 915 720 325  |  +421 905 224 466

pozicovna@karavan.sk 
empark@empark.sk
+421 917 732 871 – pri vjazde do areálu
+421 915 720 331 – vo vnútri areálu a LPG

shop@karavan.sk  |  +421 918 739 468
obchod.karavan.sk

autotechnika@karavan.sk
+421 905 503 350

servis@karavan.sk  | +421 905 503 350
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BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

INTERCAMP**
ZLATÉ PIESKY
BRATISLAVA

www.intercamp.sk
GPS	 N	48.18634	
	 E	17.185565
tel.:	00421	2	44450592

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

CAMPING PARK*** 
KARPATY
KuChYňA

www.campingparkkarpaty.sk
GPS	 N	48.406666	
	 E	17.16682433
tel.:	00421	903	934	506

V-XI

AuTOKEMP 
RudAVA*
MALÉ LEVÁRE

www.autokemprudava.sk
GPS	 N	48.4913888
	 E	16.955833
tel.:	00421	902	165	427

VI-IX

SLNEčNÉ 
JAZERÁ ***
SENEC

www.slnecnejazera.eu
GPS	 N	48.213614
	 E	17.410635
tel.:	00421	2	45923324

V-X

STELLPLATZ 
čILISTOV 
šAMORíN

www.cilistov.sk
GPS	 N	48.013518
	 E	17.308606
tel.:	00421	903	045	198

IV-X

V-X

AuTOKEMPING 
ThERMALPARK**
duNAJSKÁ STREdA

www.thermalpark.sk
GPS	 N	47.981516
	 E	17.608492
tel.:	00421	950	675	235

III-XI



Dr. Jozefa Tisu, Varín 013 03, tel.: +421 911 49 42 42
e-mail: recepcia@atcvarin.sk
N 49° 12‘ 30.0718874“ E 18° 52‘ 43.6866708“

Autokemping Varín

Autokemping Varín leží na 
hranici národného parku 
Malá Fatra na okraji obce 
Varín s rozlohou 5,2 ha je 
vzdialený od mesta Žilina len 
10 km. Ponúka širokú paletu 
možností pre šport, oddych, 
organizovanie spoločenských 
akcií, školských výletov, zrazov 
a iných podujatí.  Pre jeho 
výbornú polohu je ideálnym 
miestom pre rodinnú dovolenku, 
či trávenie chvíľ s priateľmi. 
V areáli je k dispozícií 
ubytovanie v bungalovoch a 
zruboch s celkovou kapacitou 
100 lôžok. Kemping okrem 

toho ponúka aj viac ako 450 
karavanových a stanových 
miest. V areáli kempingu sú 
taktiež pre ubytovaných hostí 
dostupné aj samostatné 
spoločné toalety, rozvody 
vody, elektrické prípojky, 
solárne sprchy, umývacie boxy, 
práčovňa, samoobslužná 
kuchynka a výlevka na 
chemické WC. Naši hostia môžu 
využiť športoviská, ktoré areál 
kempingu ponúka. Najmä 2 
tenisové kurty, futbalové ihrisko, 
plážový volejbal, petangové 
ihrisko, stolný tenis a takisto 
je tu vytvorený priestor so 

www.atcvarin.sk 
KEMPING 

ROKA 2019

šmýkačkami, preliezkami  
pieskoviskom pre najmenších.
V areáli kempu sa nachádza 
aj nová atrakcia - vzduchová 
trampolína pre všetky deti i 
dospelých. Okrem oddychu, 
ktorý kemping ponúka sa 
v neďalekom okolí nachádza 
množstvo možností hlavne pre 
milovníkov turistiky a športu. 
V letných mesiacoch sú to 

turistické chodníky v Terchovej 
najmä Horné a Dolné Diery, 
z vrcholov je to Malý a Veľký 
Rozsutec, Fatranský Kriváň 
, Rajecká Lesná a jej známy 
drevený betlehem, zaujímavé sú 
aj skvosty ľudovej architektúry v 
dedinke Čičmany.
V zimných mesiacoch je možné 
navštíviť obľúbené lyžiarske 
stredisko Vrátna. 



CAMPING 
PuLLMANN***
PIEšťANY

www.campingpiestany.sk
GPS	 N	48.576229
	 E	17.832257
tel.:	00421	907	096	784

III-XII

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

AuTOKEMPING TER-
MÁLNE KúPALISKO 
VINCOV LES
SLÁdKOVIčOVO
www.vincovles.com
GPS	 N	48.205659
	 E	17.675428
tel.:	00421	911	499	666

VI-IX

AuTOKEMPING
ChATOVÁ OSAdA
TK VINCOV LES
SLÁdKOVIčOVO
www.vincovles.sk
GPS	 N	48.204718
	 E	17.673931
tel.:	00421	905	605	329

IV-X

APARTMÁNY*
KARAVANY**
VEĽKÝ MEdER

www.dokempu.sk
GPS	 N	47.851868
	 E	17.774732
tel.:	00421	907	498	490

III-XI

TRENčIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

KEMPING 
RYBNíKY**
OPATOVCE

www.campingopatovce.sk
GPS	 N	48.860756
	 E	17.965278
tel.:	00421	903	951	208

CAMPING*
NITRIANSKE 
RudNO

www.camping-nrudno.sk
GPS	 N	48.804610
	 E	18.476028
tel.:	00421	948	174	730

I-XII V-X



Slnečné jazerá v Senci patria s rozlohou vyše 100 ha medzi najznámejšie 
a najnavštevovanejšie  letné strediská cestovného  ruchu na Slovensku. 
K tomuto ich predurčuje nielen výhodná poloha blízko hlavného mesta 
Bratislavy a vedľa diaľnice D1, ale hlavne priaznivé podnebie a čistá 
prírodná voda, ktoré sú najväčším  lákadlom pre turistov. Správa cestovného 
ruchu Senec s. r. o. spravuje areál Slnečných jazier a zabezpečuje jeho 
prevádzku. Kvôli lepšej orientácii je areál rozdelený na severnú, južnú a 
východnú stranu. Pri vodných športoch, rybolove, nočnom kúpaní a iných 
atrakciách zažijú  návštevníci nezabudnuteľné chvíle. Priamo pri vode sú 
k dispozícii rôzne kategórie ubytovania: hotely, penzióny, apartmánové 
domy, chaty a bungalovy. Väčšina týchto ubytovacích zariadení ponúka 
návštevníkom  stravovanie formou raňajok, polpenzie, plnej penzie alebo 
vlastného varenia. V areáli sa nachádzajú detské ihriská, volejbalové, 
hádzanárske a futbalové pieskové ihriská, tenisové kurty, minigolf, outdorové 
cvičebné zariadenia, požičovne kajakov a vodných bicyklov. Na severnej a 
južnej strane sú k dispozícii slnečníky a na južnej pláži  aj požičovňa lehátok. 
Spestrením pobytu pre mnohých návštevníkov sú počas letnej turistickej 
sezóny aj diskotéky, hudobno-zábavné večery, zumba tanec...
V rámci hotelových komplexov je možné zahrať si tenis, squash, bowling, 
biliard, šípky a stolný tenis. V ponuke sú aj masáže, bazény, sauny, posilňovne, 
požičovne kolobežiek...

Na severnej strane v Aquaparku Senec objavia návštevníci zábavu pre všetky 
vekové kategórie, plavcov i neplavcov, milovníkov slnka i chládku. Rôzne typy 
bazénov s množstvom pútavých atrakcií, vodné trysky, masážne lavice a ďalšie 
prekvapenia čakajú na návštevníkov celý rok.

CAMPING SLNEČNÉ JAZERÁ
Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 

Námestie 1. mája 4, 903 01 Senec

tel./fax: 00421-2-4592 8224
mobil.: 00421 903 646 599

e-mail: info@slnecnejazera.eu
www.slnecnejazera.eu

Mesto Senec



CAMP 
PAChO**
PRIEVIdZA

www.kolibapacho.sk
GPS	 N	48.7815298
	 E	18.6836042
tel.:	00421	907	441	011

III-XI

AuTOCAMPING 
PANORAMA TER-
MÁLNE KúPALISKO 
KOMÁRNO
www.panoramakn.sk
GPS	 N	47.757295
	 E	18.136241
tel.:	00421	35	777	8719

I-XII

KEMPING 
u SVäTÉhO 
uRBANA*** 
POdhÁJSKA
www.obecpodhajska.sk
GPS	 N	48.0975
	 E	18.339497
tel.:	00421	911	184	077

V-IX

KEMPING RETRO 
ThERMAL 
dIAKOVCE

www.retrothermaldiakovce.eu
GPS	 N	47.757295
	 E	18.136241
tel.:	00421	35	777	8719

III-XI

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

CAMPING 
VOdNíK* 
JuR NAd hRONOM

www.campingvodnik.sk
GPS	 N	48.123651
	 E	18.622054
tel.:	00421	905	345	738

IV-X

CAMPING 
MANíNSKA TIESňAVA 
POVAžSKÁ TEPLÁ

www.maninska.sk
GPS	 N	49.143948
	 E	18.497103
tel.:	00421	907	185	377

TRENčIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

V-X



Apartmány sa nachádzajú na 
pozemku v areáli rodinného 
domu, so záhradou a 
veľkou trávnatou plochou. 
Vynikajúce prostredie na 
oddych a strávenie rodinnej 
dovolenky. Ďalšou výhodou je 
neďaleké termálne kúpalisko 
vo Veľkom Mederi, neďaleko 
Dunajskej Stredy. Apartmány 
sú vybavené kuchynkou so 
základným vybavením, TV 
a sociálnym zariadením. K 
dispozícii sú 2, 3 a 4 - lôžkové 
apartmány. Ponúkame celoročné 
ubytovanie. Náš areál ponúka 
parkovanie vo dvore, možnosť 
detských i skupinových 
športových hier (hojdačky, 
preliezačky, pieskovisko, 
trávnatá plocha), záhradný 
gril, ohnisko a posedenie 
pod altánkom. Kemping je 
vybavený sociálnym zariadením, 
spoločenskou miestnosťou a 

elektrickými prípojkami. V areáli 
je možnosť pripojenia na 
internet.
V blízkosti (cca 800 m) sa 
nachádza termálne kúpalisko 
vo Veľkom Mederi s mnohými 
vodnými atrakciami a športovými 
možnosťami. V 15 km vzdialenej 
Dunajskej Strede sa nachádza 
ďalšie termálne kúpalisko s 
možnosťou športovania, ako sú 
napríklad tenis a minigolf. 
Okolie je taktiež vhodné na 
cykloturistiku, vodné športy, 
rybolov a jazdu na koni.
Z kultúrno-historických pamiatok 
sa v okolí nachádzajú:
Žitnoostrovné múzeum a ďalšie 
zaujímavé objekty v Dunajskej 
Strede a Komárne.
V blízkosti sa tiež nachádza 
jedno z našich najznámejších 
umelo vytvorených vodných diel - 
vodné dielo Gabčíkovo.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Pavel Szabó, Kurtaserská 33, 932 01 Veľký Meder 

tel: +421(0)31 555 2989, mobil: +421(0)907 498 490 

email: apartmany.eu@gmail.com, www.dokempu.sk

APARTMÁNY, STANY - KARAVANY 
VEĽKÝ MEDER



KEMPING 
MARGITA-ILONA 
LEVICE

www.margita-ilona.sk
GPS	 N	48.1902777
	 E	18.661944
tel.:	00421	907	494	928

VI-VIII

AuTOKEMPING***
VARíN

www.atcvarin.sk
GPS	 N	49.210054
	 E	18.878511
tel.:	00421	911	494	242

VI-IX

AuTOCAMPING*** 
BELÁ - NIžNÉ 
KAMENCE

www.campingbela.sk
GPS	 N	49.24819
	 E	18.98740
tel.:	00421	41	569	5135

I-XII

CAMPING 
SLNEčNÉ SKALY** 
RAJECKÉ TEPLICE

www.camping-raj.sk
GPS	 N	49.142048
	 E	19.719171
tel.:	00421	903	982	233

V-IX

žILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

ATC NOVÁ 
duChONKA

www.duchonkacamping.sk
GPS	 N	48.66880
	 E	18.09442
tel.:	00421	944	930	539

V-X

CARAVAN KEMP 
žEMBEROVCE

www.penzionzemberovce.sk
GPS	 N	48.2681456
	 E	18.74175120
tel.:	00421	948	127	283

V-X



Kemping u Sv. Urbana

Termálne kúpalisko, s.r.o. 
941 48 Podhájska 493

tel.: +421 911 103 443, tel.: + 421 35 658 61 33
e-mail: info@obecpodhajska.sk, www.tkpodhajska.sk

Kemping roka 2012

Kemping**** u svätého Urbana v Podhájskej susediaci 
s termálnym kúpaliskom s priamym vstupom poskytuje 
návštevníkom ubytovanie vo voľnej prírode s kapacitou 30 miest 
na umiestnenie karavanov a 60 miest na stanovanie. Jedná sa o 
najvyšší štandard kempu na Slovensku 

Podhájska patrí medzi najnavštevovanejšie kúpeľné a turistické 
atrakcie na Slovensku. Sme radi, že máte záujem si vybrať za 
cieľ svojej dovolenky alebo výletu práve toto krásne a čarovné 
miesto. Liečivá termálna voda, ktorej účinky už pomohli mnohým 
ľuďom sa v takomto zložení nachádza len tu a má podobné 
účinky ako Mŕtve more.



žILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

KEMP TíLIA 
GäCEĽ * ORAVSKÁ 
PORuBA

www.kemptilia.sk
GPS	 N	49.205063
	 E	19.268573
tel.:	00421	903	417	269

IV-XI

CAMP ORAVICE*
LIESEK

www.kemporavice.sk
GPS	 N	49.299036
	 E	19.746543
tel.:	00421	910	785	878

I-XII

žILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

MARA CAMPING*** 
LIPTOVSKÝ 
TRNOVEC

www.maracamping.sk
GPS	 N	49.110631
	 E	19.546110
tel.:	00421	905	828	444

V-X

AuTOCAMP STARÁ 
hORA* ORAVSKÁ 
PRIEhRAdA 
NÁMESTOVO
www.oravskapriehrada.sk
GPS	 N	49.385113
	 E	19.528443
tel.:	00421	43	559	1146

V-IX

AuTOKEMPING 
šRZ* dRIENOK 
MOšOVCE

www.drienok.sk
GPS	 N	48.9031
	 E	18.891952
tel.:	00421	905	442	831

V-X

AuTOCAMPING**
TRuSALOVÁ
TuRANY

www.atctrusalova.sk
GPS	 N	49.14056
	 E	19.0520
tel.:	00421	915	321	061

VI-IX



Obec Jasov sa nachádza v juhozápadnej časti 
košickej kotliny na juhovýchode Volovských 
vrchov. V okolí autokempingu je prekrásna fauna 
a flóra, množstvo pamiatok a prírodných úkazov 
ako barokový kláštor, jaskyňa, pozostatky hradu, 
rybníky, vápencová skala a množstvo zaujímavých 
turistických destinácií: Tischlerov hámor, 
Kojšovská hoľa, rastlinný kostol sv. Ladislava, 
Remeselný pivovar Herenwald, Ranč Šugov, 
Múzeum kinematografie rodiny emeritného 
prezidenta Schustera...

Autokemping Jasov ponúka ubytovanie v 32 
chatkách a 2 apartmánoch a disponuje priestormi 
pre stany a karavany. Chatky sú 3 - 4 posteľové, 
zväčša vybavené sociálnym zariadením. V 
jeho areáli sa nachádza reštaurácia, turistická 
kuchyňa, spoločné priestory toaliet a spŕch, 
ohniská s prístreškami na opekanie, práčovňa a 
multifunkčné športové ihrisko.

Aktivity:
turistika, cykloturistika, športový rybolov, futbal, 
volejbal, tenis, návšteva pamiatok

Kemping Jasov, Podzámok 134/61 
044 23 Jasov
tel.: +421 55 632 060 68, +421 911 339 654
e-mail: autokemping@jasov.sk
www. autokempingjasov.sk

Kemping Jasov



CAMPING 
duNAJEC* 
čERVENÝ KLÁšTOR

www.campingdunajec.sk
GPS	 N	49.391372
	 E	20.399975
tel.:	00421	915	890	937

V-IX

GORALSKÝ dVOR*** 
hALIGOVCE - 
čERVENÝ KLÁšTOR

www.goralskydvor.sk
GPS	 N	49.38016694
	 E	20.43968
tel.:	00421	905	389	413

V-X

INTERCAMP - 
hOTEL*** TATRANEC 
TATRANSKÁ 
LOMNICA
www.hoteltatranec.sk
GPS	 N	49.158285
	 E	20.309441
tel.:	00421	52	446	7092

I-XII

AuTOCAMPING 
TATRANSKÁ 
šTRBA

www.autocamping-strba.sk
GPS	 N	49.086895
	 E	20.072386
tel.:	00421	902	445	241

III-XI

PREšOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

MARINA LIPTOV****
REZORT & CAMPING
BOBROVNíK

www.marinaliptov.sk
GPS	 N	49.118844
	 E	19.477191
tel.:	00421	902	605	605

V-X

KEMPING 
BYSTRINA** 
dEMäNOVSKÁ 
dOLINA
www.bystrinaresort.sk
GPS	 N	49.033904
	 E	19.576267
tel.:	00421	903	533	971

I-XII

žILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ



Intercamp Tatranec leží vo vstupnej časti Tatranskej 
Lomnice pri hlavnej ceste z Popradu do Tatranskej 
Lomnice. Kemping sa nachádza v pokojnej zalesnenej 
oblasti 2,5 km od centra Tatranskej Lomnice a ponúka 
trávniky na postavenie stanu alebo zaparkovanie 
karavanu. V reštaurácii sa podávajú typické jedlá 
slovenskej a medzinárodnej kuchyne. Kemping 
Intercamp Tatranec je otvorený po celý rok. Lanovky 
smerujúce k jazeru Skalnaté Pleso a na Lomnický štít 
sú vzdialené 2 km od kempingu Tatranec. Aquacity 
Poprad sa nachádza 15 km od areálu.  Za zmienku 
stojí turistika vo Vysokých Tatrách, zábavná jazda 
Tatrabobom či návšteva Múzea TANAPu. V zimnom 
období nezabudnuteľná lyžovačka.

Intercamp Tatranec**
Tatranská Lomnica 202, 059 60 Vysoké Tatry
tel.: +421 524 467 092, +421 914 123 432
e-mail: hoteltatranec@hoteltatranec.com

www.hoteltatranec.com 



BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

REKREAčNÁ 
OBLASť - KEMPING 
KuRINEC* 
RIMAVSKÁ SOBOTA
www.rimavskasobota.sk
GPS	 N	48.3474
	 E	20.0205
tel.:	00421	918	405	544

VI-IX

PENZIóN A 
KEMPING SOKOL 
VYšNÝ MEdZEV

www.sokol2.sk
GPS	 N	48.71472
	 E	20.90222
tel.:	00421	910	982	332

IV-IX

AuTOCAMPING TK
dOLNÁ 
STREhOVÁ

www.dolnastrehova.sk
GPS	 N	48.25955
	 E	19.47353
tel.:	00421	47	489	7169

V-X

CAMPING 
SEdLIACKY dVOR*
BREZNO - 
ROhOZNÁ
www.sedliackydvor.com
GPS	 N	48.79583
	 E	19.72861
tel.:	00421	911	078	303

IV-IX

AuTOKEMPING
TAJOV

www.velkydvor.sk
GPS	 N	48.754152
	 E	19.054841
tel.:	00421	905	212	105

I-XII

AuTOKEMP 
dOMAšA* TíšAVA 
BžANY

www.autokemptisava.sk
GPS	 N	49.056029
	 E	21.668345
tel.:	00421	911	299	843

V-X

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ



Camp PACHO je *** kemp, ktorý svoje brány pre 
svojich návštevníkov otvoril v roku 2019 v dreveno - 
zrubovom štýle, modernými sociálnymi zariadeniami, 
saunami, detským bazénom a vyhrievacou kaďou. 
Nachádza sa 3 kilometre od Prievidze smerom na 
Zvolen. Camp je súčasťou rezortu Pacho, ktorý je 
vytvorený v štýle slovenskej dedinky. K dispozícii 
máme pre hostí 7 nových zrubových chatiek priamo 
v samostatnom areáli kempingu. Ďalej je k dispozícii 
7 zrubov rodinného typu, so sociálnym zariadením a 
4 izby v podkroví (2020).V areáli rezortu je ďalších 
7 zrubov rodinného typu. Kapacita kempingu je 
24 karavanov a 25 stanov. Pre všetkých milovníkov 
tradičnej slovenskej kuchyne je možnosť využitia 
stravovania v štýlovej pravej slovenskej kolibe 
PACHO.

V rezorte u nás nájdete: slovenskú reštauráciu, 
megatrampolíny, 2 terasy, kaviareň a detské ihrisko.

Kemping je vybavený: moderné WC, sprchy, sauny, 
výrivky, ohniská, výpust na chemické WC a elektrické 
pripojenia, výborný prístup s karavanmi aj stanmi. 
Možnosť usporiadania zrazov a akcií. Po dohode 
možnosť campovania po celý rok.

CAMP PACHO***CAMP PACHO***

Koliba Pacho, Veľká Čausa 184, 971 01, Okres Prievidza 
www.kolibapacho.sk, e-mail:  pacho@kolibapacho.sk
Tel.:  +421 907 441 011, E48.782608 N18.683589



Rekreačná oblasť Kurinec   -   Zelená vodaRekreačná oblasť Kurinec   -   Zelená voda

Rekreačná oblasť Kurinec - 
Zelená voda leží v južnej časti 
stredného Slovenska približne 
5 km od Rimavskej Soboty na 
brehu vodnej nádrže hraničiacej 
so starým dubovým lesom. 
Príjemnú atmosféru oceňujú 
milovníci člnkovania, rybačky a 
priaznivci športu. 

Pre návštevníkov je pripravený 
viac ako 100 miestny stanový 
tábor s pripojením na 
elektrinu, sociálnym zázemím 
a chemickou výlevkou pre 
karavany. Ubytovanie je možné  
aj v súkromných chatkách. 
V areáli sú tri možnosti kúpania 
sa. Prírodné jazero, jeden vonkajší 
25 m bazén, ktorý  je napustený 
pitnou vodou, 50 m dvoj bazén 
napustený geotermálnou vodou 
s teplotou 33°C, detský bazén 
s vodnými atrakciami a tobogan 
s tromi dráhami. V areáli ponúkajú 
občerstvenie stánky s jedlom 
aj nápojmi.



Rekreačná oblasť Kurinec   -   Zelená vodaRekreačná oblasť Kurinec   -   Zelená voda

Kurinec  - Zelená voda je tiež ideálnym 
miestom na aktívne využívanie voľného 
času – nájdete tu ruské kolky, minigolf, 
tenisové dvorce, stolný tenis, ihriská 
na futbal i plážový volejbal. Pri vodnej 
nádrži je požičovňa člnkov, vodných 
bicyklov a paddlebordov. Pre tých, ktorí 
obľubujú turistiku sa na pravom brehu 
vodnej nádrže rozprestiera Národná 
prírodná rezervácia Kurinecká dubina. 

Oddych pri vode možno spojiť aj so 
športom napr. jazdou na koňoch, 
cyklistikou po cyklotrase z mesta 
Rimavská Sobota do RO Kurinec – 
Zelená voda. Celková dĺžka cyklotrasy 
je 4330 m. Počas letnej sezóny je 
návštevníkom k dispozícii vyhliadkový 
vláčik, ktorý Vás bezplatne dopraví 
z mesta Rimavská Sobota do 
rekreačnej oblasti. 

Svätoplukova 389/9
979 01 Rimavská Sobota

tel.: 047/581 12 83
GPS: N 48.346822210, E 20.0212615

www.rimavskasobota.sk



KOšICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

obchod

ohnisko

vodáctvo

akceptácia	CCI	karty

kemping	pri	termálnom	kúpalisku v	kempingu	je	zeleň/tieň

výlevka	pre	chemické	WC

výlevka	pre	karavan

reštaurácia,	bufet platba	kartou

povolené	zvieratá detské	ihrisko

možnosť	rybolovu

cykloturistika

I-XII prevádzková	doba kemping	je	členom	SACC

kemping	pre	stany	a	karavany

bezbariérovosť

elektrická	prípojka

voľné	pripojenie	Wi-Fi

požičovňa	športových	potrieb

turistika

kemping	ohradený	a	strážený

v	kempingu	sú	chatky	a	iné	
ubytovanie

kuchynka

práčka	

športové	ihrisko

jazdectvo

kemping	v	meste

WC,	sprcha

AuTOCAMPING
MÁRIA
VEĽATY

www.penzionaquamaria.sk
GPS	 N	48.50517	 	
	 E	21.65378
tel.:	00421	56	6700	506

III-XI

ROuTE E58*
CAMP
KOšICE

www.camp-kosice.sk
GPS	 N	48.687311
	 E	21.2559238
tel.:	00421	908	349	313

I-XII

KEMPING JASOV*
JASOV

www.autokempingjasov.sk
GPS	 N	48.68054
	 E	20.96686
tel.:	00421	55	632	0668

I-XII

LEGENdA















Auto-camping Trusalová o celkovej rozlohe 40 000 m² sa 
nachádza v nadmorskej výške 498 m na priestranných trávnatých 
plochách so skupinami ihličnatých a listnatých stromov. Cez 
kemp pretekajú dva potôčiky s dvoma vodopádmi. Situovaný 
je v južnej časti pohoria Krivánska Malá Fatra na  katastrálnom 
území mesta Turany. Kemp je držiteľom certifikátu „VITAJTE 
CYKLISTI“. Ponúkame ubytovanie v dvoj-, troj-, a štvorlôžkových 
zrubových chatkách s chladničkou a elektrickým vykurovaním 
s kapacitou pre 133 osôb. Ubytovanie je možné aj na trávnatých 
plochách pre cca 120 karavanov a stanov, ktoré sú vybavené 
elektrickými prípojkami. V blízkom okolí je možnosť vykonávať 
turistiku a lezenie na lezeckých lokalitách v Malej a Veľkej Fatre 
(napr. aj ferrata HZS na Martinské hole), severskú chôdzu, 
cykloturistiku (množstvo značených aj neznačených cyklotrás), 
zjazdy na horských bicykloch, jazdy na štvorkolkách, splavovať 
rieky na člnoch a pltiach (Váh, Orava, Turiec), kúpať sa a potápať 
v lomoch Šútovo, Strečno na štrkoviskách Lipovec, letieť na 
motorových lietadlách a vetroňoch, vydať sa aj na dobrodružný 
let balónom, vybrať sa k vodopádom (Šútovský, Došná, Revúcky 
mlyn) na vychádzky na koňoch, na rybolov, na zber húb a lesných 
plodín, navštíviť aqapark v Turčianskych Tepliciach, kúpaliská v 
Martine, Vrútkach, Turčianskych Tepliciach, Maticu slovenskú, 
Národnú kultúrnu pamiatku Národný cintorín a iné pamätihodnosti 
v Martine národnom kultúrnom centre Slovákov a množstvo 
kultúrnych, historických a technických pamiatok v regióne Turiec. 

Autocamping Trusalová

ATC - Trusalová, 038 53 Turany

tel.: +421 43 429 26 36, +421 915 321 061

e-mail: trusalova@gmail.com

www.atctrusalova.sk



Zlaté piesky sú najväčší rekreačno-športový areál na území hlavného 
mesta SR, Bratislavy. Je lokalizovaný na okraji mesta, pri hlavnom ťahu 
cesty smerom na Žilinu. Nakoľko ide o spojenie prírodného kúpaliska 
54 ha a ubytovacích kapacít, je tu veľký výber možností ako stráviť 
príjemné chvíle vašej dovolenky.  Areál Zlatých pieskov ponúka okrem 
ubytovacích kapacít aj veľa možností na aktívny oddych.  Bratislava 
poskytuje široké možnosti na spoločenské a kultúrne vyžitie. Pre 
milovníkov cykloturistiky sú pripravené prekrásne cyklotrasy po brehoch 
rieky Dunaj. Nájdete tu množstvo múzeí, divadiel, kín, významné 
národné kultúrne pamiatky – hrad Devín, Bratislavský hrad, možnosti 
návštevy Viedne /60km/, vodného diela Gabčíkovo /40km/ ako aj 
výstavy a veľtrhy umožňujúce návštevníkom stráviť počas pobytu 
príjemné chvíle.

INTERCAMP** 
ZLATÉ PIESKY
BRATISLAVA

INTERCAMP**
ZLATÉ PIESKY
BRATISLAVA

Cesta na Senec 2, Zlaté piesky, 821 04 Bratislava 2
tel.: +421 2 44 25 73 73, +421 2 44 45 05 92
e-mail: kempi@netax.sk, www.intercamp.sk



Autokemp RUDAVA sa nachádza 
neďaleko obce Malé Leváre, 
40 km juhozápadne od 
Bratislavy a 8 km od okresného 
mesta Malacky. Je súčasťou 
rekreačnej oblasti RUDAVA, v 
ktorej sa nachádza jazero so 
štrkovými a pieskovými plážami, 
obkolesené borovicovými 
lesmi. Miesto je vhodné na 
plávanie, slnenie, rekreáciu, 
rybolov a hubárčenie. Je 
dobrým východiskom pre pešiu 
turistiku a výlety na bicykloch po 
blízkom a širokom okolí.Miesto 
Záhoráckej nížiny je druhým 
najväčším miestom v počte 
slnečných dní na Slovensku 
Blízka dostupnosť Čiech, 
Rakúska a Bratislavy predurčujú 
toto miesto ako ideálne miesto 
pre Vašu rekreáciu.

Recepcia pri Centrálnej pláži 2508, Rekreačná oblasť Rudava, 908 74 Malé Leváre
tel.: +421 902 165 427, +421 911 691 692, e-mail: info@autokemprudava.sk

www.autokemprudava.sk

AUTOKEMP 
RUDAVA



Goralský dvor sa nachádza pri hlavnej ceste v smere 
Stará Ľubovňa - Červený Kláštor, od ktorého je 
vzdialený 3 km. Súčasťou Goralského dvora je 13 
chát, Slovenská reštaurácia, letná Koliba, futbalové 
a volejbalové ihrisko, záhradné šachy, ruské kolky, 
detské ihrisko s hojdačkami aj pre dospelých, 
bazénové močidlo, možnosť využitia koliby na večerné 
posedenia, bezplatné zapožičanie prenosných ohnísk 
a grilov, požičovňa bicyklov, raftov a kajakov, camping 
zaradený medzi TOP kempingy na Slovensku pre 
prívesy a stany s rešpektovaním nočného kľudu, 
dotyková farma s domácimi zvieratami a skanzen 
historických strojov. Na pobyt si klient môže doviezť aj 
svojich štvornohých priateľov.
V blízkosti areálu sú turistami vyhľadávané Haligovské 
skaly, cez ktoré vedú náučné turistické chodníky, 
chodník do Prístaviska pltí a Národopisného múzea 
v Červenom Kláštore. Okolie poskytuje veľa možností 
pre aktívny oddych a turistiku pešo, horskými bicyklami 
do blízkeho okolia a Poľska na priehradu a zámok v 
Niedzici, výstup na Tri Koruny, hrebeňové pochody cez 
Haligovské skaly a poľského kúpeľného mestečka 
Sczawnica. Na tieto chodníky začína trasa u NÁS vo 
DVORE. Využite naše služby, užite si Pieniny naplno, 
celodenný výlet. Sme majitelia, pltí, raftov, bicyklov, 
objednajte si služby u nás za ponúknutú zľavu. 
Zorganizujeme, poradíme, odvezieme, dovezieme, 
ušetrite. Info na recepcii alebo priamo u majiteľa 
Goralského dvora.
Na výjazdy a kultúrne podujatia do Červeného Kláštora 
poskytujeme odvoz a dovoz minibusom na požiadanie.

KEMPING  GORALSKÝ DVOR

Goralský dvor, 865 34 Haligovce 188, tel.: +421 907 764 982, +421 905 389 413 
e-mail: info@goralskydvor.sk, GPS: 49°22’47.44 N, 20°26’22.98 E



K A R A V A N Y
D O V O Z . s k

Mane TRADE s.r.o. 
Nálepkova 221/2
059 35 Poprad Batizovce
www.karavanydovoz.sk 
e-mail: info@karavanydovoz.sk
tel.: +421 907 453 899  
(aj Whatsapp)

Predaj a dovoz 
autokaravanov, áut 
a  obytných prívesov. 
Naša spoločnosť sa 
zaoberá dovozom 
nových aj použitých  
karavanov z celej 
Európy. 

Dovážame pre Českú aj 
Slovenskú republiku. Vieme 
zaobstarať všetky druhy 
karavanov a obytných 
prívesov. Ponúkame aj 
základný servis chladničiek 
na plyn/elektriku, plynových 
kúrení, inštalácia bojlerov 
a iné. Zabezpečujeme aj 
financovanie, možná doprava 
až ku Vám v rámci EU. Možná 
je tiež výmena, notárska 
zmluva či karavan leasing. 
Overený karavan z dovozu. 
Vysoká kvalita. Rozumná 
cena. Bohatý výber. Ak 
zháňate akúkoľvek značku 
alebo máte rôzne požiadavky 
v rôznej cenovej relácii, 
neváhajte nás kontaktovať! 
Poradíme aj s prihlásením 
dovezeného vozidla, prípadne 
absolvujeme papierovačky 
namiesto Vás.

VYBERTE SI 
KARAVAN A ZAŽITE 
DOBRODRUŽSTVO

NÁLEPKY PRE KARAVANYDOVOZ.SK
/FINÁLNE NÁVRHY
(Návrhy nálepiek v tomto dokumente sú vo vektorovom formáte)
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Kemping pri liptovskom mori – Mara CAMPING  
Jediný kemp na brehoch najväčšej vodnej nádrže na 
Slovensku je obľúbený pre milovníkov prírodného kúpania, 
vodných aj outdoorových športov. V Mara Campingu 
Liptovský Trnovec nájdete široké spektrum ubytovania, 
zábavy aj športu. Rozsiahle trávnaté plochy priam 
vyzývajú k rozloženiu stanu či zaparkovaniu karavanu. 
Samozrejmosťou je pripojenie k elektrine, sociálne 
zariadenia a sprchy s teplou vodou, kuchynka, práčka, 
veľké ohnisko a gril. Ak nemáte vlastný stan môžete využiť 
jeden z tunajších zariadených. Ďalšou možnosťou je 
ubytovanie v chatkách s kuchynkou a jedálenským kútom, 
vhodných pre 4 až 9-členné rodiny. O chuťové poháriky 
sa stará nový výdajný pult v reštaurácii U Námorníka so 
širokým výberom jedál a nápojov. Súčasťou služieb je aj 
požičovňa bicyklov či plavba výletnou loďou po Liptovskej 
Mare. Adrenalín si môžete otestovať prostredníctvom 
vodných športov ako vodný skúter, rýchločln, flyboard, 
wake surfing, nafukovací banán alebo koleso, stand up 
paddle a mnohé ďalšie. Pre deti sú pripravené atrakcie 
ako skákací hrad, trampolína, detské lodičky a iné v 
bezpečnej Kids zóne. 

Mara CAMPING/ATC Liptovský Trnovec, 032 22 Liptovský Trnovec, tel.: +421 905 828 444, 
e-mail: recepcia@maracamping.sk, www.maracamping.sk, www.marafun.sk, www.lodmaria.sk

GPS: 49°06`38``, 19°32`44``



Thermalpark Dunajská Streda je jedným z najobľúbenejších a najnavštevovanejších 
rekreačných stredísk južného Slovenska. V krásnom prostredí ponúka dokonalú relaxáciu 
pre všetky vekové kategórie.  Na ploche 18 hektárov sa nachádzajú štyri vnútorné 
a šesť vonkajších bazénov, z ktorých v dvoch bazénoch je termálna voda s teplotou 
do 39 stupňov. Pre malé deti ponúka kúpalisko vyžitie v detskom bazéne so zábavnou 
šmykľavkou a detský letný klub s pestrým programom. Väčší nadšenci adrenalínu a 
zábavy majú možnosť vyskúšať toboganovú vežu so siedmimi toboganmi. Milovníci 
pohybu sú v hlavnej sezóne očakávaní na športových ihriskách (plážový volejbal, minigolf, 
multifunkčné ihrisko, stolný tenis, vonkajší šach). Thermalpark ponúka ubytovanie 
v rôznych ubytovacích zariadeniach a to priamo v areáli. Kompletne zrekonštruovaný 
Hotel Thermalpark*** ponúka pre svojich návštevníkov ubytovanie priamo v hlavnej 
budove. Z izby priamo do bazénov, masážneho centra, reštaurácie či saunového sveta 
delí hostí doslova len pár krokov. Ďalšie možnosti ubytovania: Penzión Thermalpark**, 
Penzión Biely dom*, Apartmány pri jazere, Autokemping Thermalpark**. V areáli sa 
nachádza celoročná reštaurácia, ktorá je otvorená denne od 9:00 – 20:30 hod. 
Ceny ubytovania sú vrátane celodennej vstupenky do Thermalparku

NAVŠTÍVTE MASÁŽNE CENTRUM 

A SAUNOVÝ SVET 

THERMALPARK & 
AUTOCAMPING

DUNAJSKÁ STREDA  

Gabčíkovská cesta 237/38 
(areál kúpaliska) 

929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 31 552 40 91, 

+421 905 895 964
www.thermalpark.sk 

e-mail: info@thermalpark.sk
GPS: N 47°58‘50“ E 17°36‘34“



Camping Manínska tiesňava 
leží priamo na hranici 
štátnej prírodnej rezervácie 
Manínska tiesňava a 
poskytuje ubytovanie v troj 
a štvorlôžkových pôvodných 
zrubových chatkách v 
celkovej kapacite 62 lôžok, 
20 prísteliek a miesto na 
stanovanie s kapacitou 25 
miest pre stany a karavany, 
ktoré sú čiastočne vybavené 
elektrickými prípojkami.
Campig Manínska 
tiesňava ponúka svojim 
hosťom možnosť 
využívania kuchynky so 
základným vybavením (2x 
dvojplatnička s drezom, 
rýchlovarná kanvica, 
chladnička, hrnce, taniere), 
zrekonštruovaná umyváreň 
s WC a so sprchami s teplou 
vodou dostupnou 24 hodín 
denne bez dodatočných 

poplatkov, spoločenskú 
miestnosť s možnosťou 
zapožičania spoločenských 
hier a športových potrieb a 
asfaltové ihrisko.
Osvieženie poskytne 
prameň s celoročnou 
teplotou 15st. a nádrž s 
prírodnou vodou. V areáli sa 
nachádza bufet so základnou 
ponukou vysmážaných a 
raňajkových jedál, alko a 
nealko nápojmi a výborným 
čapovaným pivkom. V 
bufete aj na recepcii je 
možné platiť platobnými 
kartami. Bezplatne je možné 
zapožičať si prenosný gril, v 
priestoroch kempingu sú pre 
hostí vyhradené tri ohniská 
s posedením. Pre karavany 
je dispozícii dopĺňanie pitnej 
vody, výlevka na chemické 
WC, ako aj výpust na 
odpadovú vodu.

CAMPING 
MANÍNSKA 
TIESŇAVA

Camping Manínska Tiesňava, Považská Teplá
Recepcia Camping: +421 907 185 377 

recepcia@maninska.sk, www.maninska.sk
GPS: 49.143948,18.497103



Margita - Ilona leží na rozhraní Podunajskej 
nížiny a Štiavnických vrchov. Okolie tvorí 
pahorkatina vhodná na nenáročné prechádzky. 
Od Levíc je vzdialené 6 km v smere na Šahy 
a tvorí ho kúpalisko so štyrmi bazénmi, 
autokempingom s 250 lôžkami, elektrickými 
prípojkami pre stany a karavany, športoviskami, 
reštauráciami a bufetmi a príslušnou 
infraštruktúrou. Ubytovanie je zamerané 
na rodiny s deťmi. Všetky športové ihriská 
a športové potreby sú pre ubytovaných 
hostí zdarma. Mesto Levice poskytuje 
viacero možností pre zaujímavé spestrenie 
pobytu návštevníkov. Patrí sem Levický hrad 
s expozíciou Tekovského múzea, kamenné 
obydlia v Brhlovciach, vodný mlyn v Bohuniciach 
a zaujímavá je neďaleká Banská Štiavnica so 
svojou bohatou históriou. Okolie ponúka aj 
niekoľko pekných cykloturistických trás.

A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice
tel.: +421 36 6314 286
recepcia: +421 36 6312 954
kancelária: +421 36 6307 330
e-mail: margita-ilona@margita-ilona.sk
www.margita-ilona.sk

Kemping** Margita - IlonaKemping** Margita - Ilona



KEMPING  SOKOL VYŠNÝ MEDZEV

Hľadáte dovolenku zameranú na prírodu, kultúru a chcete zažiť niečo úplne 
iné. Zaujímavé? Hľadáte dobrý kemping, B&B Penzión, alebo informácie o 

východnom Slovensku?

Tak ste u nás na 
správnej adrese! Sme 
aktívni od roku 1990 
a vieme Vám ukázať 
krásy tejto prekrásnej 
a prekvitajúcej krajiny! 
Máme veľa našich 
informácií, ktoré v čase 

Vášho pobytu môžete 
zadarmo použiť. Náš 
komplex leží na hranici 
medzi Volovskými vrchmi 
a národným parkom 
Slovenský kras, ktorý je 
od roku 2002 chránený 
UNESCOM ako svetové 

prírodné dedičstvo. 
Pekný kemping, kde 
môžete ozaj rustikálne 
kempovať, alebo bývať 
vo vkusných a autenticky 
reštaurovaných 
apartmánoch a izbách, či 
ochutnávať lokálne 

špeciality s troma 
chodmi. Na Vašich 
túrach, prechádzkach 
po rozsiahlych lesoch 
môžete ešte stále 
zazrieť divú zver. Túry 
máme presne opísané, 
aj turistické mapy 
sú k dispozícii. Tie si 
môžete u nás zadarmo 
zapožičať. Ďalej môžete 
na Vašich túrach, 
prechádzkach zbierať 
huby, liečivé rastliny. 
Ak ich nepoznáte, radi 
Vám pri tom poradíme, 
resp. pomôžeme. Tiež 
pozorovatelia vtákov 
si tu prídu na svoje. 
Orol krikľavý a Bocian 
čierny sú tu pravidelne 
pozorovateľný.
To je ozajstná príroda!

Penzión a kemping 
Sokol Vyšný Medzev

Košický kraj
tel.: +421 910 982 332

GPS: N 48.71472
E 20.90222

www.sokol2.sk

AUTOCAMPING*** BELÁ NIŽNÉ KAMENCE

Camping sa tiahne pozdĺž 
rieky Varínka, medzi Belou 
a Terchovou.Od cesty 
ho oddeľuje výsadba 
stromov. Rozľahlosť 
kempingu, 2000 m2, 
umožní každému nájsť si 
miesto vyhovujúce práve 
jemu. Šum lesa a hukot 
rieky dotvárajú príjemnú 
atmosféru fatranskej 

doliny. Máte možnosť 
ubytovať sa v stane, v 
prenajatej chatke, vo 
svojom karavane. Vaše 
deti sa môžu hrať na novo 
vybudovaných detských 
ihriskách s rôznymi 
preliezkami a šmýkačkami. 
Po namáhavej túre určite 
padne vhod aj osvieženie v 
bazéne, ktorý sa nachádza 

priamo v areáli campingu. 
V campingu sú vyhradené 
ohniská, a preto si prídu 
na svoje aj všetci milovníci 
opekačiek. Tých, ktorí 
obľubujú turistiku, očarí 
okolitá príroda a množstvo 
turistických i cyklistických 
chodníkov, ostatných 
pokojná atmosféra ktorá 
vládne v campingu. 

013 06 Belá 
Nižné Kamence

tel.: +421 41 5695 135,
+421 905 742 514

e-mail: camp@bela.sk

GPS: 
S 49°14’52.20”
V 18°59’19.05”



Pullmann
C A M P I N G   P I E S T A N Y

www.campingpiestany.sk   |   info@campingpiestany.sk   |   +421 907 096 784

Camping Pullmann sa nachádza 1 km od mesta Piešťany pod 
lesoparkom Červená veža, priamo vedľa cyklotrasy. Priamo v kempe 
nájdete modernú reštauráciu Na panvici, v  ktorej si môžete 
vychutnať kvalitné jedlá a  nápoje, často organizujeme tematické 
víkendy, kedy máme v ponuke rôzne špeciality. K dispozícii Vám je 
kompletné zázemie: toalety, elektrické prípojky, sprchy, kuchynka, 
výlevka na chemické WC aj šedú vodu, naberanie pitnej vody, Wifi, 
detské ihrisko, trampolíny, workoutové ihrisko, bazén, petang, 
požičovňa bicyklov... V  okolí kempu sa nachádza veľké množstvo 
turistických a cyklistických trás, svetoznáme Kúpele Piešťany, 
ňv  blízkosti nájdete tiež hrady, zrúcaniny, golfové ihrisko, 
vodnolyžiarsky areál, kontaktnú Zoo alebo Čertovu Pec.

Otvorenie letnej sezóny
Gastrovíkend + pivný festival
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny
Ukončenie letnej sezóny
Zabíjačkové hody
Tatarákfest
Kačacie a husacie špeciality
Mikulášsky zraz: Vianočné minitrhy,
program pre deti

16. - 18.4.
7. - 9.5.

4. - 6.6.
24. - 26.9.

15. - 17.10.
29. - 31.10.

5. - 7.11. / 12. - 14.11.
3. - 5.12.

VÍKENDY
2021



obytných automobilov
a prívesov

SERVIS
PRENÁJOM
PREDAJ&



AUTOCAMPING 
TATRANSKÁ ŠTRBA

Autocamping Tatranská Štrba sa nachádza v prekrásnej 
prírode v bezprostrednej blízkosti  Vysokých Tatier 
v obci Tatranská Štrba. Výhodou autocampingu je najmä 
jeho poloha. Je vzdialený len 7 minút pešej chôdze 
od vlakovej stanice Štrba, kde stoja všetky rýchliky 
z Bratislavy a Košíc. Taktiež sa na stanici nachádza 
ozubnicová železnica, alebo po domácky povedané 
Zubačka, pomocou ktorej sa dostanete priamo na 
Štrbské Pleso, ktoré je vzdialené len 8km a kde začínajú 
mnohé turistické chodníky. Máme pripravené miesta 
na stanovanie, miesta na karavany ale takisto sa 
v kempe nachádzajú aj chaty určené na ubytovanie. 
Chatky Štandard poskytujú základné vybavenie, pre 
náročnejších sú k dispozícií celoročné 6 miestne chatky 
Komfort. Chaty sú vybavené kuchynským kútom, 
kúpeľňou, priestrannou obývačkou s krbom a TV 
a dvoma spálňami s balkónom.

Celý areál autokempingu je ohradený a zabezpečený 
kamerovým systémom. Kemp je plne vybavený 
samoobslužnou kuchynkou ktorá je neustále k dispozícií 
a jej súčasťou sú aj elektrické spotrebiče na ohrev 
jedla alebo vody. Takisto výbavou kempu je aj sociálne 
zariadenie, pitná voda a elektrické prípojky. Sprchy 
s teplou vodou sa spúšťajú  na žetóny ktoré je možné 
zakúpiť si na recepcií. Ak by ste si chceli niečo opiecť, 
v kempe sa nachádza aj niekoľko miest na opekanie 
s posedením. Súčasťou autokempingu je aj detské 
ihrisko určené pre Vaše malé ratolesti.

Horská 40, 059 41 Tatranská Štrba
tel.: 0902 445 241, 0905 676 094

e-mail: autocamping40@gmail.com
www.autocamping-strba.sk



Dovoľte nám, aby sme Vás pozvali do nášho penziónu, ktorý sa 
nachádza v obci Žemberovce, ktoré ležia na styku severnej časti 
Ipeľskej pahorkatiny a Štiavnických vrchov vo vzdialenosti 12 km od 
mesta Levice. Ponúkame Vám ubytovanie v novo zrekonštruovaných 
dvojlôžkových izbách, s možnosťou prístelky a v apartmáne s 
kuchynkou. V areáli penziónu ponúkame aj možnosť prenájmu 
samostatnej chatky s celoročným využitím. Celoročne môžete využiť 
služby kempovania v prekrásnom prostredí ... plocha pre pohodlné 
parkovanie a život pri svojom karavane. V areáli je bezplatné 
parkovanie, letná terasa, altánok s možnosťou grilovania, tenisový 
kurt a wifi pripojenie k internetu. V okolí Žemberoviec sa nachádza 
viacero zaujímavých historicko-rekreačných oblastí: hrad v Leviciach, 
skalné obydlia v Brhlovciach, kúpalisko v Dudinciach, kúpalisko v 
Santovke, vodná nádrž Lipovina v Bátovciach, historické centrá miest 
v Pukanci a Banskej Štiavnici. V okolí Žemberoviec sa nachádza 
viacero zaujímavých historicko-rekreačných oblastí: hrad v Leviciach, 
skalné obydlia v Brhlovciach, kúpele a kúpalisko v Dudinciach, 
kúpalisko v Santovke, vodná nádrž Lipovina v Bátovciach, historické 
centrá miest v Pukanci a Banskej Štiavnici. Obec leží na hlavnej 
ceste smerom na Nitru a na Zvolen. Ponúkame Vám tiež príjemné 
posedenie v krásnych priestoroch reštaurácie, kde si môžete 
vychutnať kvalitnú kávu, slovenské tradičné jedlá, kvalitné lokálne 
vína a tiež rôzne druhy alko a nealko nápojov. 

CARAVAN KEMP 
PENZIÓN ŽEMBEROVCE

Penzión Žemberovce, Mjr. Daniela Gondu 16/36
935 02 Žemberovce, tel.: +421 948 127 283
e-mail: ubytovanie@penzionzemberovce.sk

GPS: 48.268145, 18.7417512

www.penzionzemberovce.sk



Route E58 - Camp Košice
Červený rak 21
040 11 Košice

GPS 
48° 41’ 14.314144” N
21° 15’ 21.3258356” E  

info@camp-kosice.sk
+421 908 349 313, +421 918 707 488
�        Route 58 - Camp Košice

www.camp-kosice.sk

� celoročne otvorený  
� novozrekonštruované ubytovacie 

priestory, sociálne zariadenia, kuchynka
� široké možnosti ubytovania - mobilné 

domy, chatky, apartmán, stanové 
miesta, karavanové státie

� len 3 minúty autom od centra Košíc 
� Snack bar 
� drevené altánky s vybavením, 

posedenie s grilom
� športovisko – 5 vonkajších fitness strojov
� detské ihrisko a minizoo
� požičovňa bicyklov a elektrických skútrov

inzercia_A5_Camp-Kosice_02-2021_FINAL.indd   1 17.02.2021   17:11:23



GPS súradnice : N 48.8612, E 17.9650

www.campingopatovce.sk | www.farmaryby.sk

e-mail: topolcany@agronovaz.sk | tel.: 0903 951 208

WC

WC

**

Kemping Rybníky Opatovce sa nachádza v katastri obci Opatovce pri 
Trenčíne. Je ľahko dostupný ,vďaka jeho blízkej polohe k diaľničnému 
zjazdu. 
Kemping sa nachádza v areáli rybníkov s bohatou osádkou rýb. 
V kempe je zabezpečené voľné státie pre karavany a stany pod stroma-
mi alebo na voľnom priestranstve s dostatkom elektrických prípojok. 
Sociálne zariadenie s teplou vodou ,kuchynka, spoločné chladničky, 
práčka, sušička výlevka pre chemické WC ako i výlevka odpadových 
nádrží sú k dispozícií počas celej sezóny. Návštevníci môžu využívať 
detské ihrisko, volejbalovú sieť, bazén, vonkajší pingpongový stôl .
Na ubytovanie sú k dispozícií 6 chatiek pre 4 osoby ,každá s vlastným 
krbom a posedením ,veľká chata Čarda s 18 posteľami. Prenajímame aj 
3 karavany. 
V priestore sa nachádzajú zastrešené altánky s vonkajším grilom s mož-
nosťou posedenia priateľov  pri oslavách . 
Novinkou je krásny veľký, pre sklenený vyhrievaný zimný altán, kto-
rý predĺži sezónu do chladných mesiacov. Súčasťou je plne vybavená  
kuchyňa. V altánku je kapacita cca 80 ľudí. Je vhodný na organizovanie 
svadieb ,rodinných či firemných stretnutí a osláv. 
V letných mesiacoch sa v areály grilujú pstruhy a iné dobroty. Hostí 
osvieži chladné pivo a kofola. 
Priamo pred kempom sa dá napojiť na Vážsku cyklotrasu. Cyklotra-
sa začína na hranici so Žilinským krajom a končí na Hornej Strede. 
Cyklotrasa by mala pretínať a zároveň spájať 34 katastrov miest a obcí . 
Z toho najväčšie mestá sú Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, 
Trenčín, Nemšová, Púchov, Považská Bystrica, Ilava a ďalšie obce na 
Považí. Cyklotrasa prepojí  Slovenskú a Českú Republiku . Cyklisti sa 
ľahko dostanú z Trenčianskeho hradu na Český hrad   Brumov. 
V areáli Kempu sa konajú obľúbené letné festivaly: Fest Dobré Rybní-
ky, Truck Festival, Mash up. Takisto sa organizujú jarný a jesenný zraz 
karavanistov ,ktoré svojou uvoľnenou   a veselou atmosférou spájajú 
slovenských aj českých  priateľov karavaningu.

celoročná
prevádzka

365



ATC NOVÁ DUCHONKA, tel.: 00421 944 930 539
e-mail: miroslav@novaduchonka.sk
GPS: N 48,66880  E 18,09442

ATC NOVÁ DUCHONKA

V kempingu dochádza 
postupne k revitalizácii, 
k dispozícii sú 
novovybudované 
sociálne zariadenia, 
výlevka pre chemické 
WC a elektrické prípojky 
pre karavanistov. V areáli 
sú rozmiestnené ohniská 
s novými lavičkami. 
Ešte pred začiatkom 
leta si tu na svoje prídu 
turisti, cyklisti a milovníci 
kultúrnych pamiatok. 
V letnej sezóne môžu 
návštevníci využiť 
viaceré moderné  Streed 
foodové  prevádzky, 
ako aj reštaurácie 
so širokou ponukou 
jedál s možnosťou 
polpenzie. Osvieženie 
ponúka vodná nádrž 
Duchonka (s možnosťou 
rybolovu „chyť a pusť“), 
ktorá sa nachádza 

v bezprostrednej 
blízkosti ATC. Na pláži 
je novovybudované 
beach volejbalové 
ihrisko,  pingpongové 
stoly, funguje Plážový klub 
s možnosťou zapožičania 
športových potrieb 
a zakúpenia suvenírov. 
Vodná nádrž sa dá využiť 
na  plávanie, funguje 
požičovňa vodných 
bicyklov, paddelboardov.  
Na dvoch plážach so 
schodíkmi,  betónovým 
dnom a plytkou vodou  
si prídu na svoje rodiny 
s malými deťmi. Večer 
si môžu návštevníci 
spríjemniť v letnom 
kine, ktoré je súčasťou 
autokempingu, alebo 
návštevou diskotéky. 
Samozrejme, v  ATC je 
vítaný aj váš štvornohý 
miláčik.

Nachádza sa pod úpätím pohoria Považského 
Inovca,  2 km od obce Prašice, v Topoľčianskom 
okrese. Je vsadený do borovicovo-brezového 
hája, s krásnym udržiavaným trávnikom, kde si na 
svoje prídu kemperi aj karavanisti. 

www.duchonkacamping.sk



KARAVANOVO.sk 
Spoznajte 
niečo nové...

V našom e-shope 
www.karavanovo.sk ponúkame 
predaj i prenájom autokaravanov 
a obytných prívesov skupiny 
KNAUS-TABERT-WEINSBERG. 
Máme výhradné zastúpenie 
v SR a ČR pre stanové prívesy 

Alpenkreuzer a predstany DORÉMA 
a WALKER. Prostredníctvom našich 
dodávateľov robíme maximum 
pre zabezpečenie príslušenstva 
od popredných výrobcov. Pri 
výbere tovaru Vám vieme odborne 
poradiť a aj zakúpené príslušenstvo 

www.karavanovo.sk
Sme „najmenší“ karavanshop s kamennou predajňou a 
najväčším počtom náhradných dielov a príslušenstva na 
sklade pre karavaning, kemping a voľný čas.  

namontovať. Na prelome 
sezón 2019/2020 sme sa stali 
autorizovaným predajcom TRUMA 
a VIESA. Naďalej nezaháľame a od 
začiatku sezóny 2021 ponúkame 
celú škálu lítiových akumulátorov 
LIONTRON LiFePO4, nové diely pre 
prestavby ako sú preglejky, rohové 
diely, spojky, súčasti elektrických 
rozvodov a informačných panelov 
od NORDELETTRONICA. 







Okolie kempingu poskytuje bohaté možnosti na 
nenáročnú turistku, cykloturistiku, a iné. Hlavným 
obsahom našich služieb je karavaning, miesta pre 
stany, mototuristiku, požičovňa vodáckych potrieb a s 
tým súvisiace služby. Pre karavanistov rozširujeme naše 
služby a ponuku. V areáli sa nachádza bufet, elektrika, 
teplá voda, kuchynka a sociálne zariadenia. V blízkosti 
je známa pizzeria s domácimi špecialitami, obchod 
a aj JÚRSKÝ PARK. V blízkosti sa nachádza Levický 
hrad, kúpalisko Margita - Ilona, kaštieľ Esterháziovcov, 
Sacherová torta Želiezovce, vojenské múzeum 
Pohronský Ruskov, skalné obydlia Brhlovce, pamätník - 
rozhľadňa „Šiklóš“ na Vápniku a iné atrakcie, ktoré sú 
prístupné aj pre cykloturistov.

CAMPING VODNÍK 
JUR NAD HRONOM 

Vodácky Kemp Vodník je prírodný jednoduchý 
kemping nachádzajúci sa v Podunajskej nížine 
na brehu rieky Hron. Táto rieka poskytuje 
ideálne možnosti na vodácke aktivity, najmä 
splavovanie a paddleboarding.

Camping Vodník 
Jur nad Hronom 180 
mobil: 0905 345 738 
e-mail: jurob@jurob.sk
GPS: 48.1242878, 18.6207402



TURČAN - AUTO s.r.o.
Kráčiny 6, 036 01 Martin
Slovenská republika

tel.:+421/43/4270446
tel./fax:+421/43/4270445

email: info@turcan-auto.sk

www.turcan-auto.sk

Profesionálny záručný aj pozáručný servis 

Predaj doplnkov v kamennej predajni a internetovom obchode
www.karavandoplnky.sk

www.karavandoplnky.sk

Prenájom obytných áut a prívesov


