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Route vanuit Nederland
De afstand vanaf Utrecht tot onze campings is circa 1380 km.
U kan bijvoorbeeld Routenet gebruiken om de beste route te
berekenen.
Met een caravan of een camper rijdt het vaak prettiger via
Duitsland en Oostenrijk i.v.m. de staat van de snelwegen. De
beste route loopt via Würzburg - Neurenberg - Regensburg Passau - Linz – Wenen - Bratislava. Een overnachtingstip voor
onderweg is Campingplatz Straubing.
U kan ook via Dresden en dan Polen of Tsjechie rijden, zeker
vanuit het noorden van Nederland.
Het rijden met een navigatiesysteem in Slowakije
Wij adviseren bij gebruik van een navigatiesysteem toch óók
onze routebeschrijving bij de hand te houden voor de grote
lijnen en zeker voor de laatste kilometers naar de campings.
Uw navigatiesysteem houdt er geen rekening mee of de weg
goed bereidbaar is met een caravan of camper! Een kaart van
Slowakije is overigens ook geen overbodige luxe, u weet dan
waar u bent. Linken naar google maps zijn blauw in dit boekje.
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De route vanaf Bratislava naar Camping Lazy
1. De snelweg van Bratislava via Nitra, Ziar nad Hronom tot aan Zvolen
volgen.
2. De snelweg van Bratislava richting Zvolen is gereed sinds 2011. In
Zvolen neemt u de weg richting Sahy (E77/68), dan halverwege, een
aantal km na het dorp Dobra Niva (en na een leuk wegrestaurantje 'Salas' aanrader) afslaan bij de afslag richting Sasa/Velky Krtis (527 richting
Pliesovce), rij door Sasa en om Pliesovce heen verder richting Velky Krtis
tot de afslag Suchán. Hier afslaan, door Suchán rechtdoor +/- 8km verder,
let op de bordjes met Camping LAZY. Neem NIET de afslag naar links bij
het houten bord met camping erop en ook NIET de afslag naar het dorp
Cerovo, maar sla iets verderop RECHTS AF bij het laatste bordje met
Camping LAZY erop. U zit nu op het toegangspad van de camping.
Welkom!
Van camping Lazy naar camping Het Boerenhof
Ga vanuit de camping linksaf over de vernieuwde weg richting Suchán, ga
verder via Senohrad, Pliesovce door naar Zvolen. In Zvolen gaat u richting
Banska Bystrica (snelweg). In Banska Bystrica de borden richting Brezno
volgen. Volg vanaf Brezno de route-omschrijving zoals vermeld op pagina
2 punt 4 bij camping Het Boerenhof.
Van camping Lazy naar camping Sokol
Ga vanuit de camping rechtsaf richting Čebovce. Ga bij de kruising met de
provinciale weg (75) linksaf. Vervolg uw weg via Velky Krtis, lucenec ,
Rimavska Sobota, Roznava en Moldava. Volg vanaf Moldava de routeomschrijving zoals vermeld op pagina 3 punt 6 bij camping Sokol.
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De route vanaf Bratislava naar Camping Sedliacky Dvor / Het Boerenhof
3. De snelweg vanaf Bratislava via Trnava, Nitra, Ziar nad Hronom, Zvolen,
Banska Bystrica naar Brezno volgen.
4. In Brezno bij het verkeerslicht in het centrum (plein met klokkentoren)
rechtdoor, richting Tisovec. Ga over het spoor, maak de bocht naar rechts
en houd dan links aan (verkeersbord Tisovec, voorheen de 530, nu de 72
genaamd). U rijdt dan de stad uit, en enkele km's door het prachtige dal. U
bent nu vlakbij de camping! Als u na ongeveer 6 km weer over het spoor
gaat, rijdt u Rohozná binnen. Aan het eind van dit dorp staat de camping
met borden aangegeven, ga ná het bordje CAMPING linksaf. Na 700m
komt u bij het pleintje voor de camping. De bel voor de receptie hangt op
het informatiebord, of meld u even op het terras aan de achterkant van het
huis. Welkom op camping Het Boerenhof !
Van camping Het Boerenhof naar camping Lazy
Ga vanuit de camping terug naar Brezno en volg vanaf daar de weg naar
Banska Bystrica. In Banska Bystrica verder rijden naar Zvolen. Volg vanaf
Zvolen de route-omschrijving zoals vermeld op pagina 2 punt 2 bij
camping Lazy. Pas op niet de snelweg richting Bratislava nemen maar de
weg naar Sahy.
Van camping Het Boerenhof naar camping Sokol
Ga vanuit de camping terug naar Brezno, en ga bij de verkeerslichten
rechtsaf, de 66 richting Polomka/Helpa. Deze weg volgen tot achter het
plaatsje Telgart een splitsing volgt. Dit is de 67, hier rechts afslaan, in de
richting van Dedinky/Dobsina/Roznava). Neem in Rožnava de E571 richting
Kosice tot aan Moldava. Volg vanaf Moldava de route-omschrijving zoals
vermeld op pagina 3 punt 6 bij camping Sokol.
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De route vanaf Bratislava naar Camping Sokol
5. De snelweg van Bratislava via Nitra, Ziar nad Hronom tot aan Zvolen
volgen. Dan de E571 volgen via Lucenec, Rimavska Sobota, Roznava naar
Moldava.
6. Bij Moldava aangekomen verlaat u de E571 linksaf (vóór Slovnaft
benzinestation) en rijdt u Moldava in. Dit is de 550. In Moldava volgt u de
borden richting Jasov. In Jasov gaat u op de T-kruising linksaf, direct volgt
een haakse bocht naar rechts. Deze weg blijft u volgen richting Medzev. In
Medzev aangekomen rijdt u door het dorp, over het plein met de kerk aan
uw rechterhand. De 1e straat rechts (na de Milk-Agro supermarkt) is de
straat naar de lokale lagere school en loopt dus dood. De 2e straat is de
weg naar boven, naar Vysny Medzev (Hier hangt ook een groot sokol-bord
aan de lantaarnpaal). Na 1 km rijdt u Vysny Medzev binnen. De weg maakt
een haakse bocht naar rechts, vervolgens gaat u ná de kerk linksaf om
direct de 1e weg over het bruggetje weer links af te slaan. Na 150m aan
de rechterkant vindt u op nummer 66 de grote smeedijzeren deuren,
welke de toegang zijn tot camping Sokol. Indien daar niemand aanwezig is
gaarne bij de receptie op nummer 64 melden. Welkom op camping Sokol!
Van camping Sokol naar camping Lazy
Ga vanuit de camping terug via Jasov naar Moldava. Sla in Moldava
rechtsaf de E571 op. Rij nu verder via Roznava, Rimavska Sobota, Lucenec
en Velky Krtis. Volg deze provinciale weg tot aan het kruispunt Čebovce.
Ga hier naar rechts. Na circa 8km ziet u een huis aan u linkerhand, minder
vaart! Vlak hierna ziet u in de bocht het bordje dat de oprijlaan van de
camping aangeeft. Ga hier links. Van harte welkom!
Van camping Sokol naar camping Het Boerenhof
Ga vanuit de camping terug via Jasov en van daaruit naar Moldava (weg
550). Ga in Moldava rechtsaf, de E571 richting Roznava/Tornala/Rimavska
Sobota. In Roznava rechtsaf, weg 67 nemen richting Dobsina/Dedinky.
Een stukje na de ijsgrot, komt er een splitsing, ga hier linksaf weg 66 op,
richting Helpa/Brezno. Volg vanaf Brezno de route-omschrijving zoals
vermeld op pagina 2 punt 5 bij camping Het Boerenhof.
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Adresgegevens

Camping Lazy
Duchenec 163
962 52 Cerovo
Slowakije
Tel.1 +421908590837
Tel.2 +421915155309
N48°15'6.69" E19°12'59.80"
N48.25228 E19.21783
info@minicamping.eu
www.minicamping.eu

Camping Sokol

Camping Het Boerenhof

Hrdinov SNP 64 - 68
044 25 Vysny Medzev
Slowakije

Hliník 7
997 01 Brezno-Rohozná
Slowakije

Tel.1 +421 55 466 74 88
Tel.2 +421 910 982 332
Tel.3 +421 907 476 481

Tel. +421-911078303

N48°42'53" E20°54'8"
N48.71472 E20.90222
info@sokol.nl
www.sokol.nl

N48°47’45” E19°43’43”
N48.79535 E19.72869
camping.hetboerenhof@gmail.com
www.hetboerenhof.com

