www.caravanclub.name

Důležité informace na www.caravanclub.name:
Přihlášení:
Můžeme přijmout maximálně 200 přihlášených posádek:
Každý zúčastněný na 47. Národním srazu v Mohelnici musí být přihlášen u pořadatele - CC Šumperk. Online přihláška je na samostatné stránce. Je tam i seznam přihlášených na sraz a seznam přihlášených na
autobusové výlety.
Na autobusový výlet musíte zaplatit předem 100 Kč za 1 přihlášenou osobu a výlet (zaplacení bude pro Vaši
kontrolu označeno na seznamu přihlášených na výlety).
Zaplaťte prosím na účet číslo 161355822 / 0300 do poznámky napsat svoje jméno a příjmení.
Odhlášení:
Pokud jste přihlášeni a nemůžete se srazu zúčastnit - pošlete nám odhlášku (je na stránce kde je i přihláška)
Cena:
Cena pobytu při srazu pro 1 posádku na jednu noc (auto + karavan (nebo obytné auto), 2 osoby, 2 děti je
280 Kč + elektřina dle skutečné spotřeby + poplatek městu + další poplatky (další osoby, děti, pes)
V kempu je:
Restaurace kde budou k dispozici mimo normálního menu, také tvarůžkové speciality.
K dispozici v kempu, ale přístup je placen navíc :
Plavecký bazén, tenisové kurty, hřiště pro plážový (beach) volejbal, půjčování kol a sportovního vybavení,
Aquazorbing, jízda na koních ve spolupráci se sdružením Ryzáček.cz
V případě příznivého počasí bude zajištěno letní kino.
Po dobu konání akce bude v dispozici pro děti skákací hrad kempu v době od 9 – 17 hodiny a to ZDARMA.
Informace pro všechny tyto aktivity jsou na recepci. Na recepci jsou také k dispozici prospekty na návštěvu
zajímavých míst v okolí Mohelnice!
Mimo kemp je:
Minigolf s restaurací, Dětské dopravní hřiště,
Obojí sousedí přímo s kempem (je oploceno a také placeno, je to jiný provozovatel)
Po dobu srazu:
Bude v ranních hodinách zajištěn prodej pečiva a další doplňkové zboží v kiosku.
Ve čtvrtek před táborákem se v kiosku budou prodávat i špekáčky pro opékání na táboráku.
Prodej točené zmrzliny v restauraci a nanuků v restauraci, kiosku, na recepci a v případě pěkného počasí a
provozu, tak i na koupališti.
Také bude zajištěn prodej karavanových potřeb od firmy Hykro.

Program 47. Národního srazu Mohelnice 2019
středa 10. července
od 8 00 - nájezd posádek, individuální program
čtvrtek 11. července
od 8 00 - Nájezd posádek, individuální program.
16 45 - Zahájení 47. Národního srazu 2019 průvodem od recepce k podiu.
17 00 - Oficiální zahájení a proslovy hostů na podiu.
17 30 - Předtančení České besedy.
19 00 Večer u táboráku s harmonikou a střídavě s kytarou a samozřejmě opékání špekáčků.
pátek 12. července
9 00 - Autobusový výlet hrad Bouzov, jeskyně Javoříčko
9 00 - Cyklovýlet s naším průvodcem - 1.
15 00 - Hry pro děti, v provozu skákací hrad pro děti.
17 00 -Soutěž ve střelbě ze vzduchovky pro děti.
18 00 - Hry pro dospělé a soutěž ve střelbě ze vzduchovky.
20 00 - Taneční večer ve stylovém baru Stolárna od 18°° hod.

sobota 13. července
9 00 - Autobusový výlet Olomouc, ZOO a klášter Svatý Kopeček
9 00 - Cyklovýlet s naším průvodcem - č2
13 00 - Zasedání předsedů Caravan clubů v AČR.
15 00 - Losování tomboly u podia.
17 00 - Jízda kolem kempu kočárem taženého koňmi.
19 00 - Diskotéka a maškarní pro děti ve společenské místnosti
20 00 - Taneční večer ve stylovém baru Stolárna. otevřeno od 16 00 hodin - posezení bude i před stolárnou.
Na přání hraje skupina Menhir.

neděle 14. července
10 00 - Zakončení srazu u podia.
Odjezdy účastníků, pokud nezůstanou déle.

Místa vhodná k navštívení - doporučujeme!
Autobusový výlet Hrad Bouzov, jeskyně Javoříčko – 12. července7 pátek 9 00 hod.
Hrad Bouzov
Romanticky přestavěný hrad
Otevřeno:
červen a srpen: denně mimo Po 9 - 18 hodin
Vzdálenost od kempu 14 km.

JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ
Jeskyně s bohatým výskytem heliktitů
Prohlídka Javoříčských jeskyní je možná v délkách tras – 460 metrů / 40 minut a 788 metrů / 60 minut. Celková délka
známých chodeb je více než 4000m. Teplota vzduchu je celoročně 8°C a relativní vlhkost 99%. Jeskyně nemají
bezbariérový přístup. K Javoříčským jeskyním se dostanete z centrálního parkoviště v obci Javoříčko, kde je možnost
parkování osobních automobilů i autobusů. Vchod je vzdálený 500 metrů chůze.

Otevřeno: červenec - pondělí - zavřeno - ostatní dni - 09.00 - 17.00 hod.
Ceník: Dlouhá trasa –
Plné
Senioři 65+
Zlevněné
130,-Kč
90,-Kč
70,-Kč

Krátká trasa -

Plné
Senioři 65+
Zlevněné
110,-Kč
80,-Kč
60,-Kč
Souřadnice: 49° 40' 13,4"N; 16° 54' 50,3"E Vzdálenost od kempu 24 km.
Autobusový výlet Olomouc, Zoo, Svatý kopeček – 13 července - sobota 9.00 hod.
Klášter Svatý kopeček:
Historie a popis poutního místa: vznik poutního místa je spojen se jménem zámožného olomouckého
obchodníka s vínem Jana Andrýska (žil v letech 1595-1673), který slíbil postavit na kopci, tehdy zvaném
Svatá hora, nad Olomoucí kapli.
Legenda říká, že při vyhledávání místa pro budoucí kapli přišel na pahorek podobající se místu, na němž se
mu Matka Boží zjevila ve snu. Výstavbou kaple (vysvěcené r. 1633) postavené na pozemku
premonstrátského opatství Klášterní Hradisko u Olomouce začíná trvalé sepětí budoucího poutního místa s
premonstrátskou řeholní komunitou, která zde působila od r. 1151. Klášter byl na tomto místě založen v r.
1078 olomouckým údělným knížetem Ottou Sličným; do r. 1149 zde byli břevnovští benediktini.

Doporučujeme k návštěvě: Muzeum tvarůžků Loštice
Muzeum tvarůžků Loštice
V místě původní výrobny tvarůžků bylo otevřeno v létě r. 1994 Muzeum Olomouckých tvarůžků A.
W. Část exponátů je vlastní, část je dlouhodobě zapůjčena z Vlastivědného muzea v Olomouci.
Muzeum otevřeno denně 9.00 – 17.30 hod.
Délka prohlídky cca 60 minut. Maximální počet osob ve skupině 65. Poslední vstup pro skupiny v
16.00 hod.
Kontakty: tel.: 583 401 217
GPS: 49°44'44.0"N 16°55'39.9"E
Prodejna v Lošticích je otevřena:
pondělí-pátek: 07.00 - 18.00 hod. sobota: 08.00 - 18.00 hod. neděle: 10.00 - 18.00 hod.
Vzdálenost od kempu 9 km.
Doporučujeme k návštěvě: Zámek Úsov:
Hrad Úsov přestavěný na zámek
Hrad Úsov přestavěný na zámek
GPS - N49° 47' 52.548" E17° 00' 56.808"
Nejstarší zpráva o Úsovu je z roku 1260.. Počátkem 15. století byl v markraběcím majetku, od roku
1416 tu vládli Jenštejnové, za nichž vznikly všechny gotické stavby, dodnes zachované. Páni z
Boskovic (od roku 1513) rozšířili hrad o renesanční stavby.
Otevřeno:
květen - srpen: denně mimo Po 8 - 16 h
Vstupné:
plné 70,- Kč, snížené 35,- Kč, děti do 6 let 15,- Kč, důchodci 60,- Kč, studenti 50,- Kč
Fotografování: 100,- Kč; Filmování: 200,- Kč
Vzdálenost od kempu 12 km.

Doporučujeme návštěvu: Arboretum a zámek Bílá Lhota
BÍLÁ LHOTA - zámek s arboretem
Od r. 1437 je v pramenech uváděna tvrz v Bílé Lhotě. Tvrz se několikrát uvádí v 15. i 16. století.. Od
r. 1965 budoval Vlastivědný ústav v Olomouci v parku oblastní arboretum. Na ploše necelých tří
hektarů esteticky velmi působivého parku je soustředěno téměř 500 druhů a forem okrasných
dřevin.
GPS - N 49° 42' 34.38" E 16° 58' 35.94"
Otevřeno:
květen - září: denně mimo Po 8 - 18 h
Vstupné:
Český výklad: plné 10,- Kč, snížené 5,- Kč
Vzdálenost od kempu 12 km.
Něco jiného: ranč s chovem koní Pobučí
V malé vesnici uprostřed Zábřežské vrchoviny se nachází koňský ranč. Na tomto ranči se můžete projet na
koních, blíže se seznámit s chovem koní, vyzkoušet si drobné práce na ranči atd. Je zde také jízdárna pro
dospělé a pro děti, možnost občerstvení i pěkného ubytování. Tento vesnický komplex obklopuje krásná
příroda ideální na procházky a ke koupání vybízí nedaleká Bušínovská přehrada.
Adresa: Pobučí 68, 789 01 Zábřeh,
Telefon: +420 722 236 680
Vzdálenost od kempu 11 km.
mapa příjezdu do Morava-kempu Mohelnice

Pokud jedeme od Olomouce směrem na Moravskou Třebovou zde odbočíme doprava do MoravaCampu
Pokud jedeme obráceně od Moravské Třebové zde odbočíme vlevo do MoravaCampu

