
 
Maak een prachtige rondreis door Slowakije en bezoek 
drie bijzondere, kleine en groene campings van Neder-
landse eigenaren in Zuid, Midden en Oost Slowakije; 
 
Gedurende uw reis kunt u de deelnemende campings altijd 
bellen om hulp, om iets te vertalen of uit te laten leggen. 
 
Bij elke camping ontvangt u een Rondje Slowakije boekje 
met diverse gedetailleerde beschrijvingen van de leukste 
activiteiten, wandelingen en uitjes in de omgeving én wij 
zullen het u melden als er tijdens uw verblijf een festival in 
de buurt is! 

 

 

 

Heeft u alle drie de campings bezocht? Dan ontvangt u bij de laatste camping 
een traditioneel Rondje Slowakije presentje als aandenken aan uw rondreis! 
 

Ons enthousiasme en liefde voor Slowakije 
willen wij graag met u delen! 

 
www.rondjeslowakije.nl 

 

 
 

Oost Slowakije - Pension & camping SOKOL 
 

 
U zoekt naar een vakantie gericht op 
natuur, cultuur en weer eens iets 
anders mee maken. Interessant? 
 
Dan bent u bij ons aan het juiste adres! 
Wij zijn al sinds 1990 actief in Slowakije 
en kunnen u de weg wijzen door dit zo 
mooie en boeiende land!  

 

Een mooie camping waar u écht 
RUSTIEK kunt kamperen, met smaak-
volle en authentiek gerestaureerde 
appartementen en natuurlijk 

U kunt op uw wandeltochten (meer dan 
60 beschreven routes!) in de uitgestrekte 
bossen nog vele wilde dieren tegen het 
lijf lopen. Ook vogelaars vinden bij ons 
op de camping en in de omgeving veel 
van hun gading. Dat is pas natuur! 
 
Binnen een straal van maximaal 1 uur 
rijden vind U maar liefst 70 toeristische 
plekjes, waaronder 4 UNESCO wereld- 
erfgoed projecten!! 

 
Ook organiseren wij 'individuele' 

groepsreizen, vraag ernaar! 
ons lokale specialiteiten restaurant, 
waar u elke dag een goed verzorgd  
3-gangen menu kunt genieten. 
 
Ons complex ligt half in het dal tussen het 

Slowaaks Ertsgebergte (Volovske 
Vrchy) en het Nationale Park 

“Slovensky Kras”. Dit laatste park is in 
2002 door de UNESCO uitgeroepen tot 

“wereld natuur erfgoed”. 
 
 

                                             Kosmos 

 
 
 
 

Jana Cernová & Harry Jeurink 
Hrdinov SNP 64,  

44 25 Vysny Medzev  
info@sokol.nl 

Tel. +421 55 466 74 88 
www.sokol.nl 

N 48° 42.894  E 20° 54.151 
  
Wij heten U van harte welkom bij ons! 



 

 

 

 

 
 

Zuid Slowakije - Minicamping Lazy 
 

 
Rust en ruimte is ons motto! 

Puur kamperen; hele ruime kampeer-
plekken, kampvuur bij je eigen tent en 

schoon en nieuw sanitair. 
De vrijheid om jezelf te zijn! 

 
Minicamping Lazy 

Arnold Sikking & Bernadette Kuijpers 
Cerovo 163, 962 52 Cerovo 

info@campinglazy.eu 
tel. + 421 908 590 837 
www.campinglazy.eu 

N 48°15'6".69"   E19°12'59".80 
 

 Natuur en wandelplezier 
 Geocachen, GPS en kaarten te leen 
 Bezoek burchten, ruines en kastelen 
 Honden welkom, dagopvang mogelijk 
 Ingerichte de Waard tent te huur 
 

Midden op het platteland maar ook 
dichtbij Banská Štiavnica en minder 
dan 2 uur van Boedapest; kom en 
ontdek ongerept Zuid Slowakije! 

 

 
Wordt wakker met de geluiden van de 

ontwakende natuur en ga slapen 
onder een spectaculaire 

sterrenhemel… 
 

 
Camping Lazy is ook een échte 
boerderij met o.a. een pony, geiten 
en schapen en we telen kerstbomen. 

 
Geniet van de luxe van eenvoud 

en ontspan in een mooie omgeving! 
 

 
 

  

Dat alles kunt u verwachten, op 
Camping Sedliacky Dvor ofwel  
Het Boerenhof. Landelijk gelegen 
met rondom vrij uitzicht over zacht 
glooiende heuvels. Centraal 
gelegen, ideaal voor véle dagtrips en 
uitjes. Diverse mooie wandel-routes 
direct vanaf de camping, in het vlakbij 
gelegen nationale park Muránska 
Planina, of natuurlijk in het prachtige 
Tatra gebergte... 

Sedliacky Dvor / Het Boerenhof 
Dion en Monique Suppers 

Hliník 7, 97701 Brezno-Rohozná 
camping.hetboerenhof@gmail.com 

tel. +421 911 078 303 
www.hetboerenhof.com 
N 48°47’45”   E 19°43’43” 

Er zijn zitjes en hangstoelen in de 
boomgaard, en op het terras kunt u 
genieten van een koud biertje of 
huisgemaakte likeur. 
 

 
 

‘s Avonds bij het kampvuur kunt 
u genieten van de immens grote 
sterrenhemel. U kunt meehelpen de 
dieren verzorgen, jams en augurken 
inmaken, snoeien, het hooi 
binnenhalen. Voor de kinderen zijn er 
diverse leuke speeltoestellen. 
Te huur gezellige vakantiewoning, 
boeren logeerkamer/B&B en caravan 
met grote voortent. 
 
Lid  ACSI  SVR  ECEAT  KOSMOS 

Beleef het eenvoudige, hartelijke Slowaakse landleven,  
omringd door de prachtige, pure Slowaakse natuur. 

 
Vitajte / Welkom ! 

 

Midden Slowakije – Het Boerenhof 

Natuur, rust, genieten, gezelligheid en échte Limburgse gastvrijheid. 


