Campingpladser i Slovakiet
(Her optages dine indberetninger - oplysninger med forbehold og uden ansvar)

Camping
Tajov**

også kendt som

SE OMRÅDERNE HER:

Camp Velký Dvor eller
Camp Big Court
i region Banskobystrický

Til andre campingpladser i regionen.
Tilbage til europæisk regionsoversigt
Internet:
ikke oplyst

Helårsåben: ja
Åbningsperiode:
1.1.-31.12
Alt efter kalenderen kan
periodetidspunkter

svinge, se pladsens
hjemmeside for
nøjagtig aktuel periode.

Kreditkort: ???

Kommunikation
:
FAKTARUDEN:

Telf.: +421 905 212
105

E-mail: klik
her

Hjemmeside: klik
her.

minigolf, skilifts i nærheden, flere grillpladser,

Dejlig ro og den flotteste minigolfbane vi har oplevet. BanskaBystricka er en flot by
med mange seværdigheder, men museet med det krigsudstyr kunne vi godt

undvære, så det gjorde vi.
Johanne Anette P., Sorø

En plads, der kan være lidt svær at finde, men ellers er den fin for besøg i det dejlige
område, den ligger i. Stor venlighed af dem, der ejer pladsen, og ældre, men rene
servicefaciliteter. Vi havde nogle udmærkede dage på pladsen.
Ove Lund, Ferievognen

Dejlig campingplads, hvis du ikke er for sart! Pladsen kan være lidt svær at finde,
skiltene er gamle og frønnede. En dejlig plads, brugbar for telte, campingvogne og
campingbiler. Strøm findes, men et langt kabel tilrådes. Toiletter og brusebade er
gamle og ikke så pæne, men er da rene og varmt vand er der også. Opvaskekøkkenet
ser ud som taget ud af en gyserfilm. Personalet var meget venligt og servicemindet

restaurant, såvel som baren var skønne. Der er flere steder, hvor man kan grille.
Legepladsen er p.t. afskaffet (2017). Minigolf anlægget er anlagt på bjergskråningen,
den er flot og vi har aldrig set magen af den slags.
kilde: Camping.info

Udseende: i snæver dalbund på jævn, delvis let skrånende naturgrund. Grøn
randbevoksning, en smule skygge.
Kapacitet: 25 standpladser plus hytter.
Plusser (+): ro i naturen, græsunderlag,
Minusser (-): lang elledning kræves for adgang til strøm. Ingen legeplads.

www.campisternes-rejseportal.eu

Særlige tilbud: ikke oplyst
Lejrchef: bor på pladsen
GPS: Koordinater: 48.75404, 19.05516
Højde: 549 m.o.h.
Koordinaterne er kontrolleret af redaktionen.
Adresse: Veľký Dvor s.r.o., 180976 34, Tajov

Nærmeste større by: Banska Bystrica ( 11 km)
Medlem af organisation: ingen
Artikel på portalen: p.t. ingen
Samarbejder (rabataftaler) med: - - - -

Campingpas: nej
Transit egnethed:

nej (klik på ikon for mere info.)

Tilkørselsforhold: god asfalt lige til indkørsel,
Pristildelinger/Ratings: pladsen får 4,7 stjerner ud af 5 på Googles anmeldelser. (så
helt galt med den gyserfilm kan det ikke være (Red.anm.)
Sociale medier: - - Seværdigheder:
Alm. vurdering: en lille plads i landlig idyl og med gode sanitære forhold til rimelige
penge er vel ikke at foragte. Det anbefales vor GPS koordinat, den er gennemprøvet.

Afstande: (klik på link for rutevejledning):
1166 km fra Padborg landegrænse,
1165 km fra København,
1735 km fra Oslo korteste vej, undgår Øresundsbroen og dyr færge
170,5 mil fra Stockholm, korteste vej, undgår Øresundsbroen og dyr færge
Afstanden er udmålt på Google-maps, og skal opfattes som vejledende. Reelle afstande
kan afvige herfra.
Afstande over vand med færge(r) er iberegnet totaldistancen.

Fotos: ( kan forstørres ved at klikke på dem)
Billederne er fra campingpladsen

alle fotos og film copyright: campingpladsens gæster (6), campingpladsen (2),Ove Lund (6).

Dine billeder kan også komme på "lystavlen" her. mail dem her

