
PROGRAM 18. HALCAMP RALLY 
11 Świdnica - 2016" 

12. 08. 2016 - Pátek 

od. 9.00 Přijetí účastníků - ul. Śląska 37 Świdnica 

                                                          http://www.pfcc.eu/pol/main.php?nazwa=231 
18.00 - 20.00  - Oficiální zahájení rally (teplé jídlo + dezert, welcome drink 

a sdílená zábava) v restauraci "11    aínia" " 

(www.lazniaswidnica.pl ); 

13. 08. 2016 - SOBOTA 

7.00 -  8.00 - vydávání pečiva 

9.00 - 16.00 - Výlet č. 1cesta autobusem do Jaworzyny Šlqskiej - návštěvě muzea 

průmyslu a železnice (www.muzeumtechni ki.pl); prohlídka Swidnice 

s průvodcem (www.um.swidnica.pl); Kostel Míru (www.kosciolpokoju.pl); 

oběd v restauraci 11    aínia" (www.lazniaswidnica. pl); Muzeum Starobylého 

obchodu(www.muzeum-kupiectwa.pl);  Katedrála(www.katedra.swidnica.pl  ); 

14. 08. 2016 - NEDĚLE 

 
7.00 -  8.00 - vydávání pečiva 

9.00 - 18.00 - Výlet č. 2 cesta autobusem do Karpacze (poplatek s průvodcem); 

Prohlídka Šwiqtyni Wang (www.wang. com.pl); Muzeum hraček             

(www.karpacz.com.pl) (www.muzeumzabawek. pl) oběd v Campingu w Mitkowie  

(www.campi ng-mil kow.karkonosz. pl); prohlídka miniatur v Parku Kowarech 

(www. park-miniatur.com); 

 
15. 08. 2016 - PONDĚLÍ 

7.00 -  8.00 - vydávání pečiva 

9.30 - 14.30 - Výlet č. 3 autobusem do Krzyzowej (poplatek s průvodcem) a obědem 

(www.krzyzowa.org.pl); 

18.00 - 20.00 - Večeře na rozloučenou (teplé jídlo + dezert, nápoj rozloučení 

a sdílená legrace) (www.lazniaswidnica.pl); 

 

16. 08.2 016 - ÚTERÝ 

7.00 -  8.00 - vydávání pečiva 

od 9.00  - odjezd účastníků 

 
PROGRAM 19. HALCAMP RALLY 

11 

BOLEStAWIEC - 2016
11

 

 
16. 08. 2016 - ÚTERÝ 

od 10.00 - příjezd posádek- Camping Bolestawiec, ul. Spacerowa 26 

(www.mosir.boleslawiec.pl) 

14.00 - 17.00  - teplé jídlo (bezplatně - camping) 

18.00 - 20.00 - Oficiální zahájení 19. HALCAMP RALLY (večeře poplatek, 

welcome drink - zdarma) 

7.00 -  8.00  - vydávání pečiva 

9.00 - 17.00 - Výlet č. 4 autobusem do Zaktadów Ceramika Bolestawiecka 

(www.ceramikaboleslawiec. com.pl); Výlet č.S do Zámku Kliczków 

(www.kliczkow.com.pl); Propagační -regionální setkání v Krasniku Dolnym 

(www .wioskizpomyslem.   pl/krasnik-dolny); 
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18. 08. 2016 - ČTVRTEK 

7.00 -  8.00  - vydávání pečiva 

9.00 - 17.00  - Výlet č. 6 autobusem do Midzynarodowego Centrum Ceramiki 

(www.bok.boleslawiec.pl}; a Muzeum Keramiki i Historii Bolestawca 

(www.muzeum.boleslawiec .net}; oběd v Restauracji „Piwnica Paryska" 

Hotel Villa Ambasada (www.villaambasada.pl}; přejezd do Lwówka 

Šlélskiego, (www.lwowekslaski.pl}; prohlídka radnice s výstavou achátů a 

pivovaru v Lwówku Šlélskim ochutnávka piva (www lwowek@brjsa.pl.); 

 
19. 08. 2016 - PÁTEK 

7.00 -  8.00  - vydávání pečiva 

9.00 - 12.30   -  Výlet č.  7 autobusem (poplatek) na 22. Boleslawiecki SVÁTKY 

Keramiky s obědem cca. 12.30 v restauraci "Piwnica Paryska" 

Hotelu - Villa Ambasada (www.villaambasada.p l} individuální program, 

13.30 - 18.00  -  individuální program, 22. Boleslawiecki svátku keramiky a cesta zpět 

autobusem  do  kempu 

20. 08. 2016 - SOBOTA 

7.00 -   8.00 -  vydávání pečiva 

9.00 - 12.30 - Výlet č 8 autobusem (poplatek) na 22. Boleslawiecki SVÁTKY 

Keramiky s obědem cca. 12.30 v restauraci "Piwnica Paryska" 

Hotelu - Villa Ambasada (www.villaambasada.p l} individuální program, 

13.30 - 18.00  -  individuální program, 22. Boleslawiecki svátku keramiky a cesta zpět 

autobusem  do  kempu 

21. 08. 2016 - NEDĚLE 

7.00 -  8.00 - vydávání pečiva 

- 22. Boleslawiecki HODY keramiky, individuální program 

13.00 - 14.00 -  teplé jídlo (bezplatně - camping) 

17.00 - 19.00 - OFICIÁLNÍ UKONČENÍ 19. HALCAMP RALLV večeře za poplatek, na 

rozloučenou nápoj - zdarma) 

22. 08. 2016 - PONDĚLÍ 

7.00 -  8.00 - vydávání pečiva 

9.00 - 14 .00 - odjezdy účastníků 
 

Pořadatelé si vyhrazují právo drobných úprav na závislé na podněty reagujících na rally a 

situace,  pro které nemají žádnou  kontrolu programu. 

Organizátoři rally nejsou zodpovědní za krádeže, požáry a jiné přírodní síly. 
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