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Egyéni kirándulási lehetőségek: 

 Trencséni vár (9:00 – 19:00, legutolsó tárlatvezetés 17:00-tól) 

 Trencséni  múzeum 

 Kerék múzeum  

 Repülési múzeum Hangar X (interaktív múzeum, repülőgép 

kiállítás, repülőgép szimulátor) 

  Brezinai erdőpark – tanösvény, Tarzánia  

 Beckói vár 

 Trenčianske Teplice fürdőváros 

 2018.6.9 – 38. Trencséni népművészeti fesztivál a Mníchova 

Lehotai szabadtéri színpadon 

******** 

A rendezvény részvételi díja a találkozó résztvevői számára 45 € 

egységenként, a rendezvény egész időszakára. 

 1. sz. kirándulás -  Skalka zarándokhely – a részvétel adomány alapú  

 2. sz. kirándulás – Trencséni városnézés idegenvezető részvételével 

sétahajózás a Vág folyón- 10 €/fő. 

 

A jelentkezésen tüntessék fel a klubb nevét és az utasok  számát (felnőtt+ 

gyermek) valamint az érkezés időpontját. Az egyéni kirándulások iránt 

való érdeklődés esetén, előzetes foglalás szükséges. Tüntesse fel 

a személyek számát a kirándulás napját és sorszámát.  

 

A rendezvényen és a kirándulásokon való  részvétel 

jelentkezéshez kötött  az alábbi e-mail címen: 

lubokotras@gmail.com.  

      Obec 

  Zamarovce 

  

Meghívó a 
49. szlovákiai országos lakókocsi 

találkozóra  

2018.6.7. -10 

Trencsén – Zamarovce 

sportközpont  GPS kordináták  N 485426.20   E 18326,52 

 

 
 

szervező 

 

CARAVAN CAMPING CLUB TRENČÍN 
A 2017-ES ÉV KLUBBJA 

 

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

 
 

www.ccctn.sk 

A találkozás reményében 

CCC Trenčín 

Szervezői csapata 

mailto:lubokotras@gmail.com
http://www.ccctn.sk/
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A rendezvény helyszíne  Zamarovce település  sportközpontja, amely 

a Vág folyó jobb partján található, nagyszerű kilátást biztosít  a Trencséni 

várra. 

A találkozó helyszíne 2018.6.7 csütörtök 12: 00-tól biztosított 

2018.6.10 vasárnap 16:00-ig. A tartózkodás meghosszabbítására 

a rendezvény előtt sem után nincs lehetőség. 

A rendezvény részvételi díjja a találkozó résztvevői számára 45 € 

egységenként a rendezvény egész időszakára. Az ár tartalmazza 

a részvételt, el. áram csatlakozás díjját, 2x bográcsos káposztalevest és 

aparitívet.  

Program 

******* 

CSÜTÖRTÖK 2018.6.7 

  12:00-től  érkezés és a résztvevők regisztrációja, a környék 

megismerése 

 Esti összejövetel a lakókocsiknál 

PÉNTEK 2018.6.8 

 érkezés és a résztvevők regisztrációja  

 1. sz. kirándulás -  Skalka zarándokhely  

 2. sz. kirándulás – Trencséni városnézés idegenvezető 

részvételével sétahajózás a Vág folyón  

 Kerékpártúra –  Malý Jelenec kilátó  

 Lakókocsi tartozékok bemutatása, vására a TURČAN-AUTO s. r. 

o jóvoltából 

 13:00 - 17:00  – sárkányhajózás 

 18:00 a találkozó megnyitója, esti zenés összejövetel   

 

SZOMBAT 2018.6.9 

 1. sz. kirándulás -  Skalka zarándokhely  

 2. sz. kirándulás – Trencséni városnézés idegenvezető 

részvételével sétahajózás a Vág folyón  

 Kerékpártúra „A Vág mentén“ 

 Szlovák bográcsos káposztaleves 

  íjjász és  légpuska lövészeti verseny  

 gyerek vetélkedők 

 18:00 versenyek kiértékelése 

 19:00 támogatói tombola kisorsolása, esti zenés program    

VASÁRNAP 2018.6.10 

 11:00 találkozó zárása, kapuzárás  16:00 

********* 

 1. sz. kirándulás -  Skalka zarándokhely -egyik legrégebbi 

zarándokhelyünk- gyalogos séta, indulás 9:30  

 Malá Skalka – Szent Zoerard András és Benedek  Egyházmegyei 

szentélye, keresztút, Veľká Skalka-i kolostor,  

 2. sz. kirándulás – Trencséni városnézés indulás autóbusszal 

8:30-kor  Zamarovce községből a központba  

 Római felirat a várfalon 179-ből, Brandýs Jiskra János 

dombormű, Hóhér ház, Szűz Mária születés plébánia temploma, 

Szent Mihály csontház, Ján Nepomucký plébániai lépcsője és 

szobra, Béke tér, Pestis oszlop, Xavéri Szent Ferenc  piarista 

templom és barokk enteriőr megtekintése, Vojtech Zamarovský  

szülőháza 

 Sétahajókázás – 1 óra, a program után visszaút Zamarovceba 

autóbusszal ( 14:00-ig). 
 


