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POZVÁNKA 
 

Maďarský Camping Caravanning Club bude pořádat 
 

50. výročí založení 
 

v roce 2015. Rádi bychom vás a vaši rodinu pozvali oslavit s námi tuto zlatou 
příležitost, a tak jsme se rozhodli uspořádat mezinárodní tábor-setkání, které se 

bude konat 
na pobřeží jezera VelenceiđĐ kempu s názvem “Drotszamár”  ve městě Velence  

od 17. 06. 2015 do 22. 06. 2015. 
 

Rádi bychom, aby  to bylo nezapomenutelné výroční setkání s vynikajícími 
programy pro ty, kteří přicházejí tuto akci oslavit s námi. 

 

Na našich oficiálních stránkách najdete všechny detaily, nebo můžete získat více 
informací v kanceláři Mďarské Camping a Caravaning klubu osobně. 

Přihlášku lze stáhnout z webových stránek od 15.12.2014, nebo si můžete vzít ji v 
centrální kanceláři. 

 

Kontakt: Website: http://mccc50.hu 
E-mail: mccc50.ev@gmail.com 

Tel.: +36-1/267-5256 
+36-1/267-5255 

Mobile: +36-30/631-0313 
 

MCCC Předsednictvo se těší na setkání s Vámi! 
 
 

 

http://www.mccc.hu/
mailto:mccc@mccc.hu
http://mccc50.hu/


 

PROGRAM 
17. - 22. června 2015 
 

Středa 17. června 2015 
Registrace, umístění posádek 

Čtvrtek 18. června 2015 
09,00 - 16,00 Bus výlet do Székesfehérvár (za poplatek) 

Ti, kteří zůstanou v táboře, a koupání je jim málo, budou různé výlety po jezeře, 
např.: výlet na kole, ochutnávky vín, turistika. 

18,00 - 23,00 Slavnostní otevření stanu v kempu. 
Po otevření společná večeře, hudba, tanec. 

Pátek 19. června 2015 
09,00 - 17,00 Bus výlet do Budapešti (za poplatek) 

Ti, kteří zůstanou v táboře, a koupání je jim málo, budou různé výlety po jezeře, 
např.: výlet na kole, ochutnávky vín, turistika. 

19,00 - 23,00 Hodinový program, pak hudba a tanec. 
 

Sobota 20 červen 2015 
09,00 - 18,00  Autobus výlet do malebného Sárköz, DECS (za poplatek) 

 Ti, kteří zůstanou v táboře, a koupání je jim málo, budou různé výlety po jezeře, 
např.: výlet na kole, ochutnávky vín, turistika. 

19,00 - 23,00 hodinový program, pak hudba a tanec. 
 

Neděle 21. června 2015 
10,00 - 15,30 Venice Lake plavba (za poplatek) 

Ti, kteří zůstanou v táboře, a koupání je jim málo, budou různé výlety po jezeře, 
např.: výlet na kole, ochutnávky vín, turistika. 

18,00 - 19,00 Slavnostní zakončení akce. 
19,00 - 23,00 Program ve stanu, pak hudbu a tanec co kdo vydrží! 
 

Pondělí 22. června 2015 
Smutné loučení a odjezd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plánované výlety: 

   

1. Výlet autobusem do Székesfehérvár, Agárd Pálinka lihovar, oběd 
(18. 6. 2015 – cena: 56,-€) 
 
9.00 odjezd do Székesfehérvár 
9,30-10,30 Příjezd do Székesfehérvár, prohlídka starého města 
10,40-12,00 Příjezd do Agárd palírny, demonstrace, vysvětlení, degustace 
12,00-13,00 Odjezd do Sukoró severní pobřeží jezera Velence do restaurace Gémeskút 
13,30 - 15,00 Oběd, procházky, focení 
15,00-15,30 Odjezd zpět do Velence 
15,30-16,00 Příjezd do Velence Camping 
 

2. Výlet autobusem do Budapešti 
(19. 6. 2015 – cena: 48,-€) 
 
9.00 odjezd do Budapešti 
10,30-12,00 Příjezd do Budapešti Dózsa György sguare (1. Okres). Výstup na královského hradu 
výtahem, navštívíte Lví dvůr (Oroszlános Udvar), s výhledem na město, Sándor Palota (sídlo 
prezidenta), zámecké divadlo, Rybářská bašta, Matyášův chrám, zpět do výtahu. 
12,00 - 12,45 Odjezd: Tunnel, Řetězový most, Andrássy ulice, náměstí Hrdinů 
12,00-14,00 Procházky kolem Zámek Vajdahunyad, Széchenyi lázně, náměstí Hrdinů 
14,00 - 15,30 Odjezd: Pest nábřeží, Buda nábřeží, Citadella 
15,30-16,00 Citadella 30 minut pěší chůze, focení 
16,00 - 17,00 odjezd, příjezd zpět do Velence Camping 
 

3. Výlet autobusem do Decs (Sárköz) + folklórním programem + oběd 
(20. 6. 2015 – cena: 54,-€) 
 
9.00 odjezd do Decs 
11.00 Příjezd do Decs. Návštěva Skanzenu, navlékání korálků workshop 
12.00 Návštěva Muzea loutkářských kultur (speciální soukromá sbírka) 
13.00 Őcsény - folklorní program ("svatba") 
14.00 Typická místní svatební oběd (welcome drink, víno, nealkoholické nápoje, voda) 
16,00-18,00 Odjezd do Velence, příjezd do kempu 
 

4. Výlet plavba na jezera Velence 
(21. 6. 2015 – cena: 35,-€) 
 

10.00 Odjezd z přístavu (300 m od kempu), plavba na jezeře 
11,30-13,00 Mooring na Szunyoga ostrově (volitelně chůze od památníku a zpět) 
13,00-14,00 Volitelný oběd ve vlastní rozpočet (Szunyoga csárdy) 
14,10-15,00 Návrat do přístavu 
15,00-15,30 Přílet zpět do kempu 



Cena: 
 
1 posádka -  5 nocí   110,-€  platba do 30. 4. 2015 
     121,-€  platba po 30. 4. 2015 
Další osoba – 5 nocí   58,-€   platba do 30. 4. 2015 
       64,-€   platba po 30. 4. 2015 
Singl osoba (jednotlivec) 90,-€   platba do 30. 4. 2015 
       99,-€  platba po 30. 4. 2015 
Platba: 
  Banka: OTP Bank Nyrt., (1051 Budapest, Nádor u. 16.)  

  IBAN:   HU55117630861989588000000000  
  SWIFT code (BIC): OTPVHUHB  
  Poznámka: MCCC50  
 

 
Poznámka v přihlášce: 
Rally je otevřena pouze pro držitele platného mezinárodního Camping Card CCI 
karty. 

 Registrace jsou potvrzeny pouze po zaplacení účastnického poplatku a výletních 
poplatků, případně bankovním převodem. 

 ** 1 jednotka = 2 dospělí + 2 děti (do 18 let). Jednotková cena obsahuje: místo, + 
elektřina + DPH + hostí daně 

 *** Po 30. dubnu), nemůžeme přijímat žádosti o exkurze. 

 exkurze bude realizována v případě 40 účastníků nejméně. V případě méně 
účastníků je program zrušen a poplatků, kromě manipulace pobřeží, bude vrácena 
na místě. 

 camping Poplatek za dni - před a po setkání - má být zaplacen individuálně na 
místě, na recepci Campingu. 

 Tímto se potvrzuji, že já sám a moji zúčastnění rodinní příslušníci si přečetli a 
naučili se pravidla rally. Se svým podpisem potvrzujeme, že v případě jakékoliv 
nehody, krádeže a vis major, nenese organizátor žádnou odpovědnost. 
 


