
Mili Caravaningowcy 

 

Jako wielokrotni organizatorzy zlotów pragniemy Was zaprosić na kilka imprez 

organizowanych w 2015 roku przez Koło Miłośników Caravaningu z Firmy HALCAMP. 

Bazując na tym doświadczeniu staramy się zapewnić uczestnikom interesujący pobyt w coraz to 

nowych miastach i miejscowościach Polski tak, aby poczuli oni przyjazny klimat podczas spotkań 

z życzliwymi ludźmi, realizując bogaty program krajoznawczy z poznawaniem kultury, cywilizacji 

i degustacją regionalnych oraz typowo polskich dań. 

Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie www.halcamp-rally.pl oraz poprzez kontakt 

mailowy z nami halcamp-rally@wp.pl lub telefonicznie +48 601 48 64 45. 

 

15. HALCAMP RALLY RADKÓW 25 - 29.05.2015 

WROCŁAW (2 ETAP) 29.05 - 4.06.2015 

KRAKÓW (3 ETAP) 4 - 11.06.2015 

 

Pierwszy etap organizujemy tuż po zakończeniu 54. Europa Rally (21 - 25.05.2015) w Świdnicy 

jako 2. Polsko - Czeski Zlot z udziałem załóg z innych krajów. Zlot odbędzie się na Campingu w 

Radkowie przy ul. Piastowskiej 49 (www.radkowklodzki.pl) w sąsiedztwie PARKU 

NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH (www.pngs.com.pl) i Wambierzyc ze słynną Bazyliką i 

Kalwarią (www.wambierzyce.pl), które będziemy zwiedzać podczas wycieczek autobusowych jak też 

piękne dolnośląskie uzdrowiska Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój 

(www.kudowa.zdroj.pl), (www.duszniki.pl), (www.polanica.p), (www.tajemniczyogrod.pl). Nieodłączną 

częścią tej imprezy będzie degustacja polskich potraw regionalnych oraz występy zespołów ludowych. 

Radków usytuowany jest w odległości 60 km od Świdnicy, 20 km od polsko - czeskiego przejścia 

granicznego Kudowa - Nachod, 200 km od Goerlitz. 

 

Bazą drugiego etapu będzie Camping nr 117 usytuowany przy Stadionie Olimpijskim, we 

Wrocławiu al. Paderewskiego 35 (www.pfcc.eu/pol/main.php?nazwa=117). 

Program pobytu przewiduje zwiedzenie wszystkich najbardziej interesujących zabytków i miejsc w 

Stolicy Dolnego Śląska; Ostrów Tumski z Katedrą, Rynek, Stare Miasto, Panorama Racławicka, 

Hala Stulecia, Ogród Japoński i najnowszą atrakcję miasta - unikatowe w skali światowej 

Afrykarium (www.wroclaw.pl/ostrow-tumski1), (www.halastulecia.pl), (www.panoramaraclawicka.pl), 

(www.wroclaw.pl/uniwersytet), (www.wroclaw.pl/rynek), (www.ogrod-japonski.wroclaw.pl), 

(www.tmw.com.pl), (www.wroclaw.pl/afrykarium), (www.statek.com.pl), (www.zoo.wroclaw.pl). 

Z Wrocławia planowana jest również wycieczka autokarowa do kolorowego wiosenną porą Arboretum 

w Wojsławicach i trzeciego pod względem wielkości w Polsce Zamku Książ, pięknie położonego i 

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

Na trzeci etap uczestnicy przejadą na Camping nr 171 „Krakowianka” w Krakowie ul. Żywiecka 

Boczna 2 (www.krakowianka.info). Pobyt wypełniony będzie również wycieczkami mającymi na celu 

pokazanie Starego Miasta z największym w Polsce Rynkiem, Kościołem Mariackim, Sukiennicami, 

Uniwersytetem Jagiellońskim, Barbakanem, Zamkiem na Wawelu (www.krakow.pl); 

(www.mariacki.com/index.php/pl), (www.wawel.krakow.pl), a specjały polskiej kuchni degustować 

będziemy w jednej z najlepszych Restauracji „Hawełka” na Rynku w Krakowie (www.hawelka.pl).  

Odbędziemy też wycieczki autokarowe na spływ Dunajcem (www.splyw-dunajcem.com) w Pieniny, do 

Zakopanego (z wjazdem na Gubałówkę) (www.zakopane.pl), (www.pkl.pl) oraz do Kopalni Soli w 

Wieliczce (www.kopalnia.pl).  

Podczas każdej wycieczki degustować będziemy specjały polskiej kuchni w tym również w atrakcyjnej 

podziemnej restauracji w kopalni (www.crosna.pl), (www.uborzanka.pl). 
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16. HALCAMP RALLY PISZ (MAZURY-1 ETAP), 17 - 25.07.2015 

GDAŃSK (2 ETAP) 25 - 31.07.2015 

 

Pierwszy etap organizujemy w dniach 17 - 25.07.2015 na terenie kamper parku Hotelu "ROŚ" 

(www.hotelros.pl) w Piszu przy al. Turystów 3, gdzie organizowaliśmy w latach 2013 i 2014; 10-ty i 

12-ty HALCAMP-RALLY, w których uczestniczyły załogi z Norwegii, Czech, Słowacji, Polski, Rosji i 

którym bardzo przypadło do gustu  to miejsce (www.pisz.pl), (www.hotelnadpisa.pl), (www.smetek.pl).  

Podczas tej części zlotu będziemy organizować wycieczki autokarowe w Regionie Jezior Mazurskich 

między innymi do Giżycka, Mikołajek, Kętrzyna, Świętej Lipki, na spływ łodziami tzw. 

„pychówkami” po Rzece Krutyni i zwiedzanie Mazurolandii czyli Mazurskiego Parku Miniatur w 

Gierłoży” (www.gizycko.pl), (www.hotelstbruno.pl), (www.mikolajki.pl), (www.ketrzyn.pl), 

(www.restauracja-starakamienica.pl), (www.swlipka.org.pl), (www.krutynia.com.pl), (www.splywy.pl), 

(www.mazurolandia.pl), (www.krutynianka.pl). 
 

Na drugi etap przejedziemy do Gdańska, gdzie w dniach 25 - 31.07.2015 miejscem pobytu będzie 

kamper park Politechniki Gdańskiej, ul. Towarowa 40 (www.camperpark.pg.gd), z którego w ciągu 

20 minutowego spaceru dotrzemy do Starego Miasta. Do dyspozycji gości 150 m od kamper parku 

znajdują się korty tenisowe, kryty basen, prysznice i toalety Centrum Sportu Akademickiego 

Politechniki Gdańskiej. Na tym etapie pokażemy uczestnikom podczas wycieczek autokarowo - 

pieszych Gdańską Starówkę, (www.gdansk.pl), popłyniemy historycznym Galeonem Lew lub Perła do 

Westerplatte poznając Port Gdański (www.perlalew.pl), pojedziemy do Oliwy na koncert organowy w 

Katedrzei spacer po parku (www.gdanskie-organy.pl), odwiedzimy Molo, Ulicę Monte Cassino 

(www.sopot.pl) i Operę Leśną w Sopocie (www.operalesna.sopot.pl), a przy okazji wycieczek poznamy 

smaki polskiej kuchni w Restauracji - Hotelu „Latający Holender” („Holland House”) 

(www.latajacy-holender.pl) i Restauracji „Pod Sceną” Opery Leśnej.  

 

 

17. HALCAMP RALLY KRAKÓW 2 - 9.09.2015 

 

Zlot organizowany jest ponownie jak podczas 15. HALCAMP-RALLY na Campingu 

„Krakowianka” w Krakowie, ul. Żywiecka Boczna 2 (www.krakowianka.info) jako impreza 

międzynarodowa z udziałem między innymi caravaningowców norweskich. Pobyt kolejnej grupy 

skandynawskiej i innych turystów wypełniony będzie wycieczkami mającymi na celu pokazanie 

Starego Miasta z największym w Polsce Rynkiem, Kościołem Mariackim, Sukiennicami, 

Uniwersytetem Jagiellońskim, Barbakanem, Zamkiem na Wawelu (www.krakow.pl), 

(www.mariacki.com/index.php/pl), (www.wawel.krakow.pl) a specjały polskiej kuchni degustować będziemy 

w jednej z najlepszych Restauracji „Hawełka” na Rynku Głównym  w Krakowie (www.hawelka.pl).  

Odbędziemy też wycieczki autokarowe na spływ Dunajcem (www.splyw-dunajcem.com), do 

Zakopanego (z wjazdem na Gubałówkę) (www.zakopane.pl), (www.pkl.pl) oraz do Kopalni Soli w 

Wieliczce (www.kopalnia.pl). 

Podczas każdej wycieczki degustować będziemy specjały polskiej kuchni w tym również w atrakcyjnej 

podziemnej restauracji w kopalni (www.crosna.pl), (www.uborzanka.pl). 

 

 

 

 Zapraszamy serdecznie 

 Halina i Jurek Głowińscy 
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