
Hoe bereik ik Camping Lazy?

Adres gegevens:

Arnold Sikking & Bernadette Kuijpers
Duchenec 163
96 252 Cerovo
Slowakije
info@minicamping.eu

Telefonisch zijn wij te bereiken op: 
00421 (0) 908590837. Bij geen gehoor s.v.p
(tekst-)bericht achterlaten. 
U kunt ook bellen naar: 00421 (0) 915155309
Onze coördinaten zijn: 48°15'6.69"N 19°12'59.80"O 
of geschreven in decimalen: 48.25228, 19.21783 
(afhankelijk van de instelling van uw navigatie 
systeem!).

Let op! De camping ligt  in  de  gemeente  Cerovo,  echter  het  dorp  is  8  km van de camping
verwijderd. De directe weg van Cerovo naar de camping is slecht begaanbaar. 

Gebruik  NIET ons  adres  in  uw  navigatie  systeem  maar  programmeer  hem  op  de
coördinaten of  navigeer op Suchan of  Cebovce,  voor de laatste kilometers volg dan
onderstaande routebeschrijving.

Uit de richting van Bratislava via Zvolen

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. 

Vanaf Suchan :
Door Suchán rechtdoor +/- 8km verder, let op de bordjes met Camping LAZY. Neem NIET de afslag
naar links bij het houten bord met camping/glamping erop en ook NIET de afslag naar het dorp Cerovo,
maar sla iets verderop RECHTS AF bij het laatste Geel/zwarte bordje met LAZY erop. U zit nu op het
toegangspad van de camping. Welkom!

Uit de richting van Velky Krtis / Lucenec

Volg de provinciale weg (75) in westelijke richting tot aan het kruispunt Cebovce (circa 11 km na Velky
Krtis). 

Vanaf Cebovce:
Buiten Cebovce staat een bord met Zvolen er op. Ga hier naar in. Na circa  8km staat er  aan uw
linkerhand in een flauwe bocht een bordje met camping Lazy er op en rechts een geel/zwart bordje met
LAZY.

p.s. In Velky Krtis bevinden zich een aantal grotere supermarkten (o.a. Billa en Lidl). In Cebovce zit
een restaurantje (‘Fantastic’).

Uit de richting van Bratislava / Levice 

Volg de provinciale weg (75) in oostelijke richting tot aan de afslag richting Opava Lazy / Suchan. Ga
hier naar links. Aan het einde van de weg ga weer links. Na circa 4km staat er aan uw linkerhand in
een flauwe bocht een bordje met camping Lazy er op en rechts een geel/zwart bordje met LAZY.
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