
 

                14 HALCAMP RALLY post RALLY po 54. EUROPA RALLY 

    

 

 

 

 

 

 

 

HALCAMP RALLY  

Radkowa (1 etapa) 25. 5. - 29. 5. 2015 
Wroclaw (2. etapa) 29.5. - 4. 6. 2015 
 

První etapa bude uspořádána krátce po 54. Europe Rally (21. - 25.05.2015), ve Swidnici a 2. polsko - Česká 
Rally zapojení týmů z jiných zemí. Rally se bude konat o kempu Radków ulici. Piast 49 
(www.radkowklodzki.pl) sousedící PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH (s Národním parkem  
Stolových hor) (www.pngs.com.pl) a Wambierzyce se slavnou bazilikou a Kalvárii (www.wambierzyce.pl), 
které uvidíme při autobusovém zájezdu. Ve Slezské vojvodství navštívíme  krásné lázeňské města Kudowa 
Zdroj, Duszniki Zdroj, Polanica Zdroj (www.kudowa.zdroj.pl), (www.duszniki.pl), (www.polanica.p), 
(www.tajemniczyogrod.pl). Nedílnou součástí této akce bude ochutnávka krajových jídel a polských 
lidových umění. Radkow je jen 60 km od Swidnice, 20 km od polsko - českého hraničního přechodu Kudowa 
- Náchod, 200 km od Görlitz. 

Základem druhé etapy bude kemp číslo 117, který se nachází na Olympijském stadionu ve  Wroclawi ul. 

Paderewski 35 (www.pfcc.eu/pol/main.php?nazwa=117). 

Trasa poskytuje navštívit všechny nejzajímavější památky a místa v hlavním městě Dolního Slezska; 
Cathedral Island s katedrálou, Tržní náměstí, Staré Město, Panorama Racławicka, Centennial Hall, Japonská 
zahrada a nejnovější atrakce města - světově jedinečná Afrykarium. 

(www.wroclaw.pl/ostrow-tumski1), (www.wroclaw.pl/rynek), 
(www.wroclaw.pl/uniwersytet), (www.panoramaraclawicka.pl),  (www.halastulecia.pl),  
(www.ogrod-japonski.wroclaw.pl), (www.wroclaw.pl/afrykarium),  (www.zoo.wroclaw.pl), 
 (www.tmw.com.pl), 
(www.statek.com.pl),  

http://www.pfcc.eu/pol/main.php?nazwa=117
http://www.wroclaw.pl/ostrow-tumski1
http://www.wroclaw.pl/rynek
http://www.wroclaw.pl/uniwersytet
http://(www.panoramaraclawicka.p)/
http://(www.halastulecia.pl/
http://www.ogrod-japonski.wroclaw.pl/
http://www.zoo.wroclaw.pl/


  

Z Wroclawi se rovněž plánuje autobusový výlet do pestré jarní sezóny Arboretum Wojsławice a třetího 
největšího v Polsku Książ pěkně položenému zámku,  který je v zachovalém stavu.  

(www.arboretumwojslawice.pl), (www.ksiaz.walbrzych.pl) 
 

PROGRAM 1. etapa 14. HALCAMP - RALLY 
2. POLSKO - ČESKÁ rally CARAVANINGU "Radkow - 2015" 
(www.halcamp-rally.pl) 
 

25. 5. 2015 - pondělí 
 9.00 - otevření kempu – ubytování posádek Radków, ul. Piast 49 
18,00 - 20,00 - Slavnostní zahájení rally (teplé jídlo, welcome drink) 

„WYSTĘP ZESPOŁU „KATARZYNKI” 
26. 5. 2015 - úterý 

7.00 – 8.00 – prodej pečiva 
9.00 – 13.00 - výlet č.1 autobus do Radkowa a Wambierzycích (v poplatku 
zájezdu, káva nebo čaj, koláč) 
(www.radkowklodzki.pl) 
(www.gorystolowe.info);  ( www.wambierzyce.pl) 
14.00 – 15.30 - oběd v kempu 

27. 5. 2015 - středa 
 7.00 - 8,00 - prodej pečiva 
 9.00-13.00 - výlet č.2 autobusem na Karlovo a Szczeliniec (s průvodcem) (www.stolowe.infopl.info) 
14,00 - 15,30 - oběd v kempu 

28. 5. 2015 - čtvrtek 

7.00 – 8.00 – prodej pečiva 
9.00 - 17.00 - výlet Bus č.3 Kudowa Zdroj, Duszniki Zdroj, Polanica Zdroj 
(v poplatku s obědem a průvodcem) 

(www.kudowa.zdroj.pl); (www.duszniki.pl); (www.polanica.p); (www.tajemniczyogrod.pl) 
18.00 – 22.00 - KRAJSKÉ HODY, představení "Harnasie"   

29. 5. 2015 - pátek 

   7.00 – 8.00 – prodej pečiva 
   9.00 – Odjezd účastníků do Wroclawy 

 
 
 
Program 2. ETAPA 14. HALCAMP – RALLY WROCŁAW 
 
29. 5. 2015 - pátek 

od 10.00 - otevření kempů pro posádky Olympic Stadium Wroclaw, ul. Paderewski 35  

(www.pfcc.eu/pol/main.php?nazwa=117) 
18.00 - 19.00 - Oficiální zahájení 2 etapy rally  (teplé jídlo, welcome drink) 

 
30. 5. 2015 - sobota 
   7.00 - 8.00 – prodej pečiva 
   9,00 - 14,00 - 4 výlet autobusem Panorama Raclawicka (tour) 

http://(www.arboretumwojslawice.pl/
http://www.ksiaz.walbrzych.pl/
http://www.halcamp-rally.pl/
http://(www.radkowklodzki.pl/
http://www.gorystolowe.info/
http://(www.kudowa.zdroj.pl/
http://(www.duszniki.pl/
http://www.polanica.p)/
http://www.tajemniczyogrod.pl/


                           výlet lodí na řece Odře, Prohlídka katedrály Island 
                           (za poplatek s průvodcem) 

(www.panoramaraclawicka.pl); (www.statek.com.pl); 
(www.wroclaw.pl/ostrow-tumski1);  

14.00 – 15.00 - oběd v kempu 
20.00 – 22.00 - procházka wieczorny - účast na přehlídce multimediálních fontány 

 
31. 5. 2015 - neděle 

7.00 - 8.00 – prodej pečiva 

10.00 – 14.00 - 5 výlet pěší do Stulecia Hall a Japonské zahrady (za poplatek) 

(www.halastulecia.pl); (www.ogrod-japonski.wroclaw.pl); 
14.00 – 15.00 - oběd v kempu 
17.00 – 19.00 - integrační odpoledne (sladké potěšení?) 

 
1. 6. 2015 - pondělí 
7,00-8,00 – prodej pečiva 
9.00 - 17.00 - 6 výlet autobusem do Arboretum v Wojsławice a Książ Hrad 
(Placeno s průvodcem a oběd v zámku) 

(www.arboretumwojslawice.pl); (www.ksiaz.walbrzych.pl); 

 
2. 6. 2015 - úterý 

7.00 – 8.00 – prodej pečiva 
9.00 – 14.00 – 7výlet Historická prohlídka tramvají "Jeníček a Mařenka", Pěší turistika 
prohlídka Rynku a University (Placené s průvodcem) 

 (www.tmw.com.pl); (www.wroclaw.pl/rynek);  (www.wroclaw.pl/uniwersytet); 
 
3. 6. 2015 - středa 
7.00 – 8.00 – prodej pečiva 
9.00 – 14.00 – výlet č. 8 autobusem do ZOO a Afrykarium (za poplatek) 

(www.zoo.wroclaw.pl); (www.wroclaw.pl/afrykarium-wroclaw-otwarcie) 
14.00 – 15.00 - oběd v kempu 
17.00 - večeře na rozloučenou - oficiální konec rally 
 

4. 6. 2015 - čtvrtek 

7.00-8.00 – prodej pečiva 

Pořadatelé si vyhrazují právo na drobné úpravy programu, které závisí na podněty a 
reakci na rally a situace, při které neměl žádnou kontrolu. 
Organizátoři rally nejsou zodpovědní za krádeže, oheň a další prvky. 
 
 

http://(www.panoramaraclawicka.pl)/
http://(www.statek.com.pl/
http://www.wroclaw.pl/ostrow-tumski1
http://(www.halastulecia.pl/
http://www.ogrod-japonski.wroclaw.pl/
http://(www.arboretumwojslawice.pl/
http://(www.ksiaz.walbrzych.pl)/
http://(www.tmw.com.pl/
http://www.wroclaw.pl/rynek
http://www.wroclaw.pl/uniwersytet
http://www.wroclaw.pl/afrykarium-wroclaw-otwarcie

