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Je nám potěšením pozvat Vá5 na 17. ADRlA cAMPlNG rally do kempu Čikat v v na ostrově
Lošinj, rally se bude konat od 25. června do 2. července 2016.

Letošní rally pořádá chorvatská camping Associace ve spolupráci s Jadranka kempem se dostanete
do největšího města na chorvatských ostrovech - Mali Lošinj'
Ma|i Lošinj se nachází na ostrově Lošinj, kteni je nejvíce známý jako ostrov vitality s

.jeho stoletými borovicemi, levandulí, myrtou a popínavé rostliny mezi
1018 jinými druhy rostlin' ostrov Lošinj má také četné přírodní, kulturní a historické památky. Město
Mali Lošin.i,ktený'senachází 20minutchůzeodkempuČikat,jeznámýprosvou námořní historií a
stavbou|odí,pak sezačalorozvÍetjakoturistickádestinace,kterájezdedodnes.ToVšeje
důsledkem skutečnosti, že ostrov Lošinj byl v roce 1892 vyhlášen za přírodní klimatické letovisko. Je
vědecky dokázáno, že při pobytu 21 dní na ostrově se zlepšu'ií dýchací schopnosti. Kemp Čikat, se
nachází v zátoce Čikat a jemně se spojil s lesem se sto letými borovicemi, nabízí svým hostům
příležitost pro klid a odpočlnekvedIe křišťálově čistéhoJaderské moře. Kemp je ideálním místem pro
aktivní rodinu na prázdniny, v mnoha sportovních zařízeních, kilometry peších cest a nový Aquapark
Llkat
(5 bazénů, sk|uzavky, atrakce, zdraví snack bar, bar u bazénu atd.). Kromě toho si hosté mohou vždy
užít dovolenou se sluncem a mořem na 2 km dlouhé kamenité a oblázkové pláži.
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PROGRAM:
1 den - sobota - 25. 6.20L6,
Příjezd, registrace a ubytování účastníků
2 den - neděle - 26. 6,20L6'
Nepovinné: Výlet na ostrov susak s průvodcem
19:00 - slavnostní zahájení se zábavním
programem a večeře pro všechny účastníky
3. den _ pondělí -27'6'2oL6.
Dopoledne: Prohlídka (nepovinné) Mali Lošin.i a Veli
Lošinj
Večer zábavný program
4. den - úterý - 28.6. zot6.
Nepovinné: Prohlídka osor, Cres a Valun
Večerní zábavný program
5. den - středa - 2,9. 6.2oL6'
Den volna pro jednotliVé činnosti.
Doporučení pro poznávání ostrova na dle vlastního
uvážení
Setkání organizátorů a zástupců klubů / s občerstvením/
Večerní zábavný program

6' den _ čtvrtek - 30. 6.2oL6.
Den volna pro jednotlivé činnosti
Večerní zábavný program

7' den - pátek - t.7 ' 2016.
Den volna pro jednotlivé činnosti
Večerní zábavní program a uzavření ra||y

8. den - sobota - z.7. 20t6.
Odjezd

PoDMíNKYI
doba trvání rally
25' června - 2. července 2016
CENA RALLY NA OSOBU 110,. EUR
Děti do 12 let (V doprovodu dvou dospělých osob)
neplatí
Děti od 12 - 18 let platí50% z ceny. Cena zahrnuje
registrační poplatek,

Pobytovou taxu, ubytování na parcele (s elektřinou),
účast na programu, welcome drin(
uVítací Večeře, dárek na uvítanou.
Speciální výhody pro účastníky:

-2O/o sleva
_ Pro zpátečníjízdenky na trajekt
- Na ceny za ubytování *

* 20% sleva na ceny kemp pro

ceny za osobu ubytování
* Platí pouze pro rezeruace předem
* Pobytová taxa vyloučena
+ Slevu nelze kombinovat s jinou slevou
Ubytování je možné také v hotelu
(7 x přenocování + 7 x snídaně + účast na programu):
prolosobu:515,-EUR
pro 2 osoby: 714, - EUR

Přihláškyjsou přijímánydo 15. května 2016.

Výlety:
uýlet 1 _ Susak 30, - EUR
. odjezd v 9.30 hodin ze zátoky Cikat (10 minut chůze od kempu)
. Příjezd na ostrov susak V 10:30. Welcome drink na palubě. zábava
při jízdě s živou hudbou (akordeon).

. Prohlídka ostrov susak s průvodcem (45 min.) V závislosti na počasí a čas, koupání v moři.

.oběd na palubě Ve 13 hodin. Volba ryba nebo maso menu. Po obědě volný čas.

Nabídka Ryba - makrela, salát, chléb, víno, minerálnívoda, džus
Nabídka Maso - steak, salát, víno, minerální voda, džus
Přesný počet ryb a masových pokrmů je nutné objednatjeden den před začátkem zájezdu.

.Odlet ze Susak mezi 15,30 - 16 hodin.

. Příjezd do zátoky cikat mezi 16,30 - 17 h.

výlet 2 - Prohlídka Mali tošinj a Veli lošinj 20,- EUR
.odjezd z tábora v Veli Lošinj, autobusem, s průVodcem
. Po prohlídce Veli Lošinj, 10 minut jízdy na Mali Lošinj a prohlídka. Po prohlídce je k dispozici
volný čas - na káVu, koláče, zmrzlina, obchody se suvenýry atd ..

Výlet 3 _ prohlídka osor, Cres Valun a 46, - EUR
odjezd v dohodnutém termínu na recepci tábora, po shromaždbvání s průvodcem.

Návštěva dvou ostrovů, Cres a Lošinj, nejlépe odráží v osor, který



spojuje dva ostrovy. osor je známý jako ''Městské muzeum''. Biskupové a krá|ové vlád|i
tomuto městu, které je nyní známé pro své památky pod širým nebem.
Program obsahuje návštěvu historického města, které kdysi čítaIo 20000 obyvate|.
Prohlídka pokračuje na ostrov cres, na cestě kolem Jezera Vrana, které je jeden z největších
krasových jevů. Návštěva zeměděIského družstva zabýva.iícího se produkcí oliVového oÍeje a také
zahrnuje mlýn. olivov1i oIej, známý jako ''tekuté zlato", je VeImi dů|ežitá potravina, z nichž budeme
vidět kráiké vldeo o pěstování o|iv na ostrově. Možná ochutnávka a nákup olivového olej. NáVštěVa

historických a kulturních památek města: městské brány, Mandraó, hlavní náměstí a kostel.
VoIný čas'
oběd v Cres, který je známý pro creskou jehněčí, tak jak je v nabídce. Na zpáteční cestě zastavíte Ve

vesnici VaIun, rybářská vesnice, která je známá pro jeho GIago|ský historický rekord' Zde by|a

nalezena Valunska deska, jedna z

nejstarších hIaholských památek v
Chorvatsku.

www.ca m ps-cres-losinj.com
i nfo@ca mps-cres-losi nj.com
GPS - 44" 32', IL3676" N, 14'26'57.5052" E

Příjezd:
Z Terstu (ltálie) hraniční přechod Pasjak - opatija _ trajektem
Elm - trajekt na Porozina - cres a Lošinj.
od Ljubljana (S|ovinsko) hraniční přechod Rupa - Rijeka - Krk
(Přes most) - VaIbíska trajekt přístav - trajektem do Merag - lsland
cres a Lošinj, ale to.je možné a Rupa hraniční přechod _ Rijeka _

opatíja -

Brestova trajekt přístav _ traJekt na Porozina - cres a Lošinj.
lízda trvá přibližně 20 mlnut. Jízdenky se kupují u mola, neníje
možné rezervovat. ']ízdní řád |ze na|ézt na adrese.
Příjezd do MaIi Lošinj:
Trajekt Merag - Cres -



$a|ší informace:
www.jadrolinija.hr
www.hac.hr
www.hak.hr
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