
M i l í    k o l e g o v i a, 
 

aj počas tohtoročných letných prázdnin sa môžete rekreovať 

v unimobunke našej SOŠ, ktorá je umiestnená v autokempingu 

Vavrišovo pri Liptovskom Hrádku,  
foto viď: www.sospb.sk/ponuka-sluzieb 

Poplatok za bunku: 

2 a 3-lôžková izba – 2,- €/deň = 14,- € za 7-dňový pobyt, uhradiť vopred, t. j.  najneskôr do     

28. júna 2019 u Mgr. Zaťkovej. 
 

Termíny:  

od  29. júna do 07. septembra 2019 vždy od soboty od 1200 hod do soboty do 1100 hod.   
 

Záujemcovia sa nahlásia záväzne na sekretariáte R-SOŠ najneskôr do 22. júna 2019.  

V prípade viacerých záujemcov na jeden termín o účasti rozhoduje: 

- aktivity pre rozvoj SOŠ, počet zúčastnených pracovníkov SOŠ, množstvo odpracovaných rokov 

v SOŠ, členstvo v OZ.   
 

Kľúče si treba vyzdvihnúť na recepcii autokempingu, kde ich treba pri odchode aj odovzdať.  

Za spotrebovanú el. energiu zaplatí každý účastník podľa množstva zapísaného v zošite v unimobunke 

po zaslaní vyúčtovania (september – november). 

Posteľná bielizeň  - vlastná, ďalší inventár treba skontrolovať podľa zošita a podpísať sa.  

Je možnosť postaviť veľký 4-miestny stan. 
 

Cenník platieb v autokempingu Vavrišovo na 1 deň: 

dospelí: 2,60 € (2 a viac nocí), 6,00 € (1 noc), deti do 15 r: 1,40 €, 

poplatok za auto: 2,30  €, motocykel: 2,10 €, pes: 0,70  €, autokaravan: 5,30  €, karavan vlek: 3,20 €, stan: 2,30  €. 

daň z ubytovania: 0,50 € 

Tieto poplatky sa hradia priamo v recepcii autocampingu. 
  

Odporúčané zariadenia:  

  Skanzen Liptovskej dediny Pribylina (5 km)  

  Vysoké Tatry - Štrbské Pleso (25 km)  

  Demänovská dolina (jaskyne, Chopok - 25 km) 

  Termálne kúpalisko Liptovský Ján (7km), Aquapark Tatralandia Liptovský Trnovec (14 km),  

Bešeňová (30 km),  

  Rafting na rieke,  Belá je od strediska 300 m,  

  Kultúrne pamiatky v mestách Liptovský Hrádok (5 km), Liptovský Mikuláš (16 km),  

 Turistické túry, cykloturistika.  
 

Príjazd ku kempingu je z diaľnice za Liptovským Mikulášom, odbočka smer Liptovský Hrádok – 

Podbanské,  po 50 m odbočka na Podbanské.  Vavrišovo je od diaľnice vzdialené 1 km. Treba ísť po 

hlavnej ceste, autokemping sa nachádza v obci po pravej strane asi 200 m od cesty. Pri jazde cestou     

1. triedy sa prechádza Liptovským Mikulášom, v Liptovskom Hrádku sa odbočí smerom na Podbanské. 
 

Prajeme Vám príjemný pobyt a pekný oddych so svojimi najbližšími ! 
    

 

 

 

 

 

 

 


