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Je rirím potěšením Vás pozvat na " 15 " ADRIA CAMPING RALLY - 20l4 '
které se koná v Solitudo Kemp V Dubrovrríku 2l. až 28' června 2014. letos v
Chorvatsku
Asociace Campingu ve spolupláci s Campingem Jadranu a pod záštitou FICC se

rozhodla ukázat vám magické město Dubrovník, neocenitelný skvost

dalmatského pobřeží a světově proslulé LrNESCo.

Dědictví s bohatou historií a kulturou. Camping Solitudo je jediný kemp

v Dubrovníku" kteý se nachází na po]oostrově Babin Kuk, zelené přímořské

oázy,která nabizi možnost Vychutnat klid a relaraci a přesto je jen kousek od
jedinečného kouzelného, známého opevněného města. Telto kemp je oáZa V

blízkosti krásné pl áže a nabízí kvaliÍní kempování v přátelské atmosféře.

Ubýování v kempu je zajištěno v prostorných plochách a v moderních

mobilních domech ve stínu bujné středomořské zeleně.

Všichni účastníci si mohou rezervovat svůj poby't v kempu' plochu, v kempu,
mobilních domech nebo v blízkém hotelu Valamar. Učastníci, kteří Se

rozhodnou ubytovat na plochách a budou přihlášeni irrdividuálriě budou
rozmístěny rra volné plochy nebo se podělí sjinou skupinou, V závis]osti na

velikosti karavanu. Jednotlivé karavany mohou být pfiřazeny až při registraci,
proto se ujistěte, že se nacházíte vedle ostatních členů vašeho Camping clubu.
l-Ibyování je možné také v mobilních domech nebo v blízkém hotelů Valamer.
Těšíme se na váŠ pŤíjezd do Solitudo Camping a naše společně strávené chvíle
na ,,15 ADRIA CAMPING RALLY"
Program:
1. den neděle 21. 0ó" 2014
Příjezd, registrace a ubýování účastníků
Distribuce balíčků pro účastníky

2. den - pondělí 22, o6.2n74
Volitelné: město Dublovník tumé průvodce (ve skupinách během dne)

l9.00 hod. Slavnostní zahájení se zábavním programem a večeře pro všechny

účastníky'

3. den - útorý 23" 0ó" 2014
Dopoledne: Prohlídka kolem poloostrova Babin Kuk s baviči odpoledne:
Turnaj e

Slavnostní večeře pro organizátory a zástupce klubů / organizací



4. dcn _ středa 24. 06, 2014
Výlet volitelné: lodí na Lokrum nebo Kalamota, Lopud a Šipan ostrovy -
autobusem výlet do Cavtatu s obědem v restauraci Konavoski Dvori
5. den čtvrtek 25. 06. 2014
Zábarmý program v nedalekém hotelu Vatamar, Club Dubrovnik, fakultativní
výlet do Cemé Hory

6. dcn _ pátek - 26 . 06. 2014
Volný čas pro individuální aktivity
7' den - neděle _ 28. 06. 2014
odhlášení a odjezd z kempu

Podmínky: 7 nocí pobý - 105, - € za osobu (zl' 06' - 28. 06.2 0l 4)
4 noci pobý - 75'-€zaosobu(2l.06.-25.06z0l4)

Pobý na 3 noci - 50,- € na osobu (z1. 06. - 24. 06' 2014)
Děti mladší neŽ 12letjsou bez poplatku. Děti l2 - 18 roky polovični cena za
osobu.
Cena zahrnuje: registlační poplatek, daně z pobýu, ubytování na plochách /

auto, autokalavany, karavan nebo stan) s elektřinou' rally účast programu,
přivítací večeře, dárek na uvítanou, 10oÁ s1eva na Bistro Solitudo a účast na
fakultativních \aýletech. Učastníci jsou povinrri zaplatit 30,-€ předem za
posádkou. 

--

Prosíme, zašlete r'ryplněnou přih1ášku poštou nebo e-mailem na UKH
(CHoRVATSKo CAMPING SDRUŽENÍ) 0l. 04.2014 Účastníci obdrŽí
potvrzení rezerYace z Camping Solitudo.
Rezervace pro kempování ubytování:
Undruga Kampista Ilrvatske - UKII
Trg maršala Tita 3' FIR _ 10000 Zagreb
ukh(Ocampinq-croatia.com
Formulář žádosti najdete na webových sfuánkách
\rw/w.camoino-croatia.com
Ub}'tování j€ možné také Y mobilních domech v camping solitudo nebo v okolních Valamar
Hotels:
Rezervaee ubytovánÍ v mobilních domech r hotelích:
Camping Solitudo
Vatoslava Lisinskop l7
20000 Dublovník
T +385 52 465 0r 0
callcenter@valamar.com

Platby:
Camping Solitudo, Vatroslaya Lisinskog 17,
20000 Dubrovník
swlFT;PBZGHR2)íIBAN IIR.I723400091 l00153,l98



camping adriatic
www.campin g_adriďic'com
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