
2018
ÚVOD: 
Vážení karavanisté, zima nám pomalu končí a můžeme se proto opět těšit na vyjížďky 
s karavany, poznávání nových krajů a společná setkávání s přáteli. Plánů na další rok je hodně 
a bude záležet na každém z nás, co se nám podaří zrealizovat. Připravili jsme pro vás kalendář 
letošních akcí jak národních tak i mezinárodních a věříme, že si vyberete. Přejeme vám 
příjemné prožití letošní sezony. 
  

  

 

 

Asociace Caravan clubů AČR  
 

Zápis z Konference předsedů klubů 
Asociace Caravan Clubů AČR  

konané dne 16. 9. 2017 ve Strážnici při 45. Národním 
srazu ACC AČR 

 

Přítomni: 
Předsednictvo: Florián Bielák, Vladimír Chomát, 
Jaroslav Mačát, Josef Donát, Alena Hájková, Alena 
Burianová 
Zástupci klubů: JIHOČESKÝ AUTO KLUB v AČR, CARAVAN 
CLUB PARDUBICE v AČR, CARAVAN CLUB PLZEŇ v AČR, 
Kemp KLUB Praha v AČR,  1.ČESKÝ CARAVAN CLUB v AČR, 
CARAVAN CLUB v AČR ŠUMPERK, CARAVAN CLUB FRÝDEK-
MÍSTEK v AČR, CARAVAN CLUB STRÁŽNICE v AČR, CARAVAN 
CLUB MORAVA v AČR, CARAVAN CLUB PŘEROV v AČR. 
Nepřítomni:  Caravan club Olomouc v AČR 

Hosté:  Viceprezident pro mimosportovní činnost AČR 
František Čečil  
1. Zasedání zahájil předseda Asociace caravan 

clubů AČR pan Florián Bielák, který přivítal 
všechny přítomné.  

2. Pan Vladimír Chomát informoval o 56. Europa 
rally, která se konala v Chorvatsku a o pozvání 
k 60. letému výročí Slovenské Asociace 
Campingu a Caravaningu. 

3. Pan František Čečil seznámil přítomné s novým 
Jednacím řádem pro konference AČR. 

 Vysvětlil, že zvolený výbor je na 3 roky. 
4. Pan Florián Bielák nechal hlasovat přítomné 

k odsouhlasení stávajícího výboru. 
 Stávající výbor byl přijat jednohlasně (všemi 

hlasy přítomných)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení 
Konference předsedů klubů 
Asociace Caravan Clubů AČR  

při 45. Národním srazu ACC AČR Strážnice 
dne 16. 09. 2017 

1.   Konference předsedů klubů ACC AČR 
bere na vědomí: 

1) zprávu předsedy ACC AČR 
2) Informaci o novém Jednacím řádu  ACC AČR 
3) diskusi 

2.   Konference předsedů klubů ACC AČR 
schvaluje: 

 a) Předsednictvo pro další 3 roky ve složení: 
Předseda   Bielák Florián 
  CARAVAN CLUB PARDUBICE v AČR 
Místopředseda               Mačát Jaroslav 
  CARAVAN CLUB ŠUMPERK v AČR 
Člen   Chomát Vladimír  
  Kemp Klub Praha v AČR 
   Donát Josef  

        1. Český caravan club v AČR Hradec   Králové 
    Hájková Alena 

              CARAVAN CLUB STRÁŽNICE v AČR 

     b) Konání 46. Národního srazu ACC AČR  v 
Nepomuku - pořadatel Caravan club Plzeň 
v AČR ve dnech 4. - 8. 7. 2018 

3.   Konference předsedů klubů ACC AČR 
ukládá: 
      a) Zvýšit členskou základnu o mladou   

generaci. 
      b) Předat přihlášky do kalendáře 2018 do  

15. 12. 2017 
Usnesení Konference předsedů klubů ACC AČR 
bylo přijato:  
Ve Strážnici dne: 16. 9. 2017 
 

Za správnost: Vladimír Chomát 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 předsednictvo pro další 3 roky ve složení: 

Předseda   Bielák Florián 
  CARAVAN CLUB PARDUBICE v AČR 
 

Místopředseda Mačát Jaroslav 
  CARAVAN CLUB ŠUMPERK v AČR 
 

Člen   Chomát Vladimír  
  Kemp Klub Praha v AČR 
 
  Donát Josef  

1. Český caravan club v AČR Hradec 
Králové 
 

   Hájková  Alena 
             CARAVAN CLUB STRÁŽNICE v AČR  

 
5. Pan Čečil informoval o přípravě účasti a 

prezentaci ACC AČR na výstavě Veletrh FOR 
CARAVAN 2018, která se bude konat na 
výstavišti v Letňanech ve dnech 9. až 11. března 
2018.  Poprosil o možnosti zapůjčení 
historického karavanu. 

 
 6. Pan Vávra předseda Caravan clubu Plzeň v AČR 

informoval o přípravě 46. NS v roce 2018. 46. NS 
se bude konat v areálu AK Nepomuk v AČR 
(Kramolín) v termínu 5. – 8. července 2018. 
Budou upřednostněny přihlášky členů AČR a 
členové AČR budou mít slevu.  

 
7. Pan Hájek informoval o počtu přítomných 

posádek 236, asi 40 posádek nepřijelo bez 
odhlášení, většinou se jedná o Caravan 24 nebo 
posádky bez klubové příslušnosti.  

 
8. Přihlášky do kalendáře pro rok 2018 prosíme 

předat do sekretariátu do konce prosince 2017. 
 
9. Na závěr poděkoval pan Florián Bielák  všem za 

účast a popřál šťastnou cestu domů. 

 

Zapsala: Burianová 

 

 



  
 

 

 

 

  
 Zvláštní výhody pro účastníky: 

15% Sleva v ceně za období od 14. 5 do 17. 5 a od 
21. 5. do 24. 5. 2018 
Turistická daň se platí při příjezdu. 
Slevu nelze kombinovat se slevou a speciálními 
nabídkami. 
Ubytování v mobilních domech: cena na vyžádání 
Informace: parkalbatros@ecvacanze.it 
Přihlášky budou přijaty do 01. 04. 2018 

Výlet číslo 1 
Návštěva Bolgheri, degustace vína Tenuta Di Vaira 
a lehký oběd 
41,-€ za osobu. - Půldenní prohlídka 
Autobusem do Bolgheri ve slavné vinařské oblasti 
"Super Toskánsko" - bezplatná prohlídka Bolgheri 
- návštěva panství Vaira (Sklep + vinice) - 
ochutnávka s 2 víny (bílé a červené) + lehký oběd 
se salámem, sýrem a polévkou. Návrat do Parku 
Albatros.  

Výlet číslo 2 
Navštěva továrny Laika, lehký oběd, 
Muzeum Vespa Piaggio - Pontedera.  
50,-€ za osobu - Prohlídka Fullday. 
Autobusový transfer do továrny  LAIKA Camper, 
prohlídka s průvodcem, přestávka na oběd. 
Pojedeme do slavného města Pontedera známého 
pro továrnu Piaggio,  muzeum Vespa Piaggio, 
navštívíme muzeum, na konci návrat do parku  
Výlet číslo 3 
Návštěva obce Voltera s návštěvou vesnice 
Lajatico a divadla ticha. 
52,-€ za osobu - celodenní prohlídka. 
Výlet číslo 4 
Navštivte slavné města Pisa a Lucca s lehkým 
obědem 
65,-€ za osobu - Celodenní prohlídka s obědem  
Autobusem transfer do slavného města Lucca. 
Slavné město s krásnou zděnou zídkou - prohlídka 
starého města s průvodcem - lehký oběd. 
Autobusem do města Pisa Delta Tower věž - 
návštěva náměstí Piazza dei Miracoli se vstupem 
do katedrály a Camposanto +prohlídka exteriéru 
Torre a Batistery. Návrat do Parku Albatros. 
Výlet číslo 5 
Navštivte archeologického muzea Populonia a 
Baratti a Piombino. 
37,-€ za osobu - Půldenní prohlídka. 
Autobusem do Populonia a Baratti - navštivte 
archeologického naleziště staré vesnice. 
Autobusem do Piombino a návštěva 
archeologického muzea. Návrat do Parku Albatros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vážení kamarádi z celé Evropy. V roce 2018 nás 
čeká Itálie, nebo snad lépe řečeno, Toskánsko. Zdá 
se, že tato slavná oblast je vybrána především pro 
nás, kamarády. Kultura, přírodní klima kulinářství -  
prostě to Toskánsko nabízí. Naši přátelé ACTItalie 
našli pro nás luxusní kemp v malé vesničce na 
pobřeží: Camping Village Park Albatros v San 
Vincenzu. A tam zorganizují 57. Evropskou rallye. 
 

Program: 
1. den 17. 5. 2018 
Vítejte v kempu ubytování a předání dárků 
2. den 18. 5. 2018 
Volitelné: organizovaná exkurze. 
Oficiální zahajovací ceremoniál 
s průvodem zúčastněných zemí. 
Vítejte v našem  salonku. 
Večer v salonku s hudbou a tancem. 
3. den 19. 5. 2018 
Volitelné: organizovaná exkurze. 
Večeře nabízená organizátory. 
Večer v salonku s hudbou a tancem. 
4. den 20. 5. 2018 
Volitelné: organizovaná exkurze. 
Hudební a taneční zábavní večer. 
5. den 21. 5. 2018 
Slavnostní ukončení evropské rally 
Závěrečné pozdravy a na shledanou příští rok. 

Podmínky: 
17 - 21 KVĚTEN 2018 

Cena: 
145,- € za jednotku 2 osob 
110,- € za jednotku 1 osoby 
Další osoby v jednotce: 55, - € na osobu 
Děti (do 13 let) pobyt zdarma 

 
 
 
 
 
 
 



87. INTERNATIONAL  F.I.C.C. Rally 
27. 7. – 4. 8. 2018 

 
 

 

 

 

 
Vážení hosté rally, 
Vítejte na 87. F.I.C.C. Rally v párech v Glienu, na okraji 
Berlína! 
Těšte se na náš pestrý program: jeden z 
nejzajímavějších 
je jistě kromě exkurzí nabízených ve třech jazycích, 
70. narozeniny DCC. Zvláště harmonický večer slibuje 
také náš večer Oktoberfestu, kde budete mít trochu 
mnichovské atmosféry. Těšte se na to!  
Pojďme v těchto dnech obecně zažít koexistenci, ve 
které se cizinci stanou kamarády, jejichž společné 
Hobby je přes všechny hranice. Užijte si to společně 
s námi na rozmanitých výletech, které vám můžeme 
nabídnout. 

Snadno se k nám dostanete po dálnici uprostřed 

krajiny a poblíž Märkische výstavní a zábavní centrum 

MAFZ se nachází v okrese Paaren im Glien, obec 

Schönwalde- Ganglia. Oblast je ideální pro cyklistické 

výlety a výlety do Berlína, stejně jako pro rally a stejně 

jako nabídka autobusových výletů. Ve středu oblasti 

rally je Braniborsko-Halle, ideální pro nezávislé počasí. 

Místo setkání je vhodné pro stany s prostorem až pro 

3000 lidí. Ve druhém, menším prostoru je místo 

kempu. Pro děti je zahradní zoo a několik dětských 

hřišť.  Mezi další zajímavosti patří místní výroba sýrů 

mléko s místních produktů a výstavní zahrady. Místo 

rally má dostatek rozvodných skříní s elektřinou  

(230 / 10A). Je plánováno 100 metrů čtverečních na 

posádku. Voda bude dodávána uzavřeným potrubím.  

Systém odpadních vod je k dispozici vypouštění černé 

a šedé vody. Sociální zařízení budou rozšířeny pomocí 

kontejnerů na prostory. Na místě je k dispozici 

samoobslužná restaurace. 

 
 

 

 

 

 

12.00 Otevření prostoru a registrace 
19.00 Setkání hlavních delegátů 

16.00 Průvod 
Slavnostní zahájení s hudbou 

Autobusem do Nauen / vlakem do Berlína 
Denní výletní program 
20.00 70 léta 

Autobusem do Nauen / vlakem do Berlína 
Denní výletní program 
20.00 DCC Oktoberfest 

Autobusem do Nauen / vlakem do Berlína 
Denní výletní program 
20.00 Karneval  Brasil 

Autobus do Nauen / vlakem do Berlína  
Denní výletní program 
Roční valná hromada F.I.C.C 
20.00 Hudební večerní program 

Autobus do Nauen / vlakem do Berlína  
Denní výletní program 
Delegáti výlet  
20.00 táborníci baví táborníky 

Autobus do Nauen / vlakem do Berlína 
Denní výletní program 
20.00 rozlučková party 

11.00 Snídaně s dechovou kapelou 
16.00 rozloučení 

 

 

 

 

Berlín 

 

2. Postupim 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
          Dipl. Ing. Andreas Jörn 
          Deutscher Camping-Club Präsident 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

: 
Všechny ceny jsou vč. DPH  
Pro rallye 27.7. - 4. 8. 2018 Cena / 
Osoba ve vlastním obytném autě, karavanu nebo 
stanu. 
140 € / dospělý / v oblasti rallye 
50 € / dítě od 12-17 let / v oblasti rally 

PŘIHLÁŠK Y 
děti do 12 let zdarma 
Včetně: ubytování, využití údržby, servisu, denní 
program pro kempování 
Rally Pass 

€ 70 / osoba / nad 12 let / ubytování 
pro osoby ubytované v hotelu rezervované 
DCC. 
děti do 12 let zdarma 
Zahrnuje: vstup do oblasti rally a denní program pro 
kempování. 
Poplatek za elektřinu (5 A) 
celkový čas / jednotku rallye 45 € 
Hotel 
Jednolůžkový pokoj 70 € / pokoj / den 
Dvoulůžkový pokoj 130 € / pokoj / den 
Ceny zahrnují snídani 
Mobilní dům k pronájmu v oblasti Rallye 
Pro dvě osoby 975 € celkem od 27. července do 04. 
08. 2018. 

 
 

 

Zveme Vás na výstavu 
FOR CARAVAN ve dnech 

9. – 11. března 2017 
Devátý ročník výstavy obytných automobilů a 
karavanů FOR CARAVAN nabídne opět o něco více 
než v roce uplynulém. Návštěvníci se mohou těšit 
na dvoudenní cestovatelský festival se spoustou 
zajímavých hostů. 
  

Na této akci se bude prezentovat i 
AUTOKLUB ČR 

Asociace caravan clubů v AČR 
 

 

 
 

 
 

Výstava retro obytných automobilů  

Zavzpomínejte s námi na staré časy! Na 

veletrhu FOR CARAVAN se budete v 

myšlenkách moci vrátit k dovoleným v 

Bulharsku, Rumunsku, NDR, Maďarsku nebo 

Jugoslávii. Autoklub České republiky totiž 

připravuje unikátní výstavu 4 obytných vozů, 

chybět nebudou ani dobové doplňky!  
 

 

Drážďany 

 

Lipsko 

 

 



 
8. - 30. června - SOBOTA 
Kontrola a odjezd účastníků 
Výlety a ceny: 
 Delfin rybí piknik a oběd - odjezd z Umagu: € 35 

na osobu 
 Kozlović degustace vína: 23 EUR na osobu 
 Výlet lodí do národního parku Brijuni a oběd: 63 

EUR na osobu 
  Istrijské klasiky a obědy: 60 EUR na osobu 
  vodní parky Istralandia a Aquacolors: polodenní 

lístky 17,50 €, celodenní vstupenky 22 € na osobu 
Navštivte www.istriaexperience.com, objevte 
spoustu zajímavých aktivit a využijte slevových 
poukázek pro více než 100 místních zážitků, jako 
jsou restaurace, konobas, ochutnávky, 
dobrodružné parky atd. Hosté mohou v tomto 
hotelu využít sportovních a zábavných aktivit, 
jako je zahrada. Pořadatel si vyhrazuje právo 
změnit program podle potřeby. 
PODMÍNKY: 
OBDOBÍ: 23. června - 30. června 2018 (7 nocí) 
NÁKLAD PROGRAMU NA OSOBU: 120 EUR 
Platba: 30% z částky, zbytek na recepci 
Storno podmínky: 3 dny před příjezdem 
Pozdní zrušení / Ne/ Zobrazit: platba 30% z částky 
balíčku 
Program zahrnuje: 

 Pobytová daň 
 Ubytování na klasickém místě 
  Nápoj na uvítanou 
  Večeře + 1 drink při otevíracím programu 
 Dárek na uvítanou 

Slevy: 
 Děti do 12 let (doprovázené dvěma dospělými): 

zahrnuty v ceně 
 Děti od 12 do 18 let: -50% 

Zvláštní výhody pro účastníky programu: 
 Žádný poplatek za první zvíře 
 20% sleva z užívání pozemku za pobyt na 

klasických místech (stan nebo přívěs nebo 
karavan) 7 dní před a 7 dní po rally 

 Tyto speciální výhody a slevy nelze kombinovat s 
dalšími slevami a propagacemi 

 Musíte se zaregistrovat do 21. května 2018 
 Extra: Pro registraci událostí do 7. května 2018 a 

pobyt v mobilních domech platí pouze poplatek 
za ubytování s dodatečným 15% slevou. 
REZERVACE na www.camping-croatia.com 

 Rezervujte ve třech jednoduchých krocích 
1. Zde vyplňte digitální registrační formulář 
2. Po obdržení vyplněného registračního 
formuláře vám zašleme fakturační a platební 
instrukce 
3. Registrace bude potvrzena a platná po 
provedení platby 

 

 GPS N45° 22' 2.402" E13° 32' 
33.014 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveme vás na 19. ročník ADRIA CAMPING RALLY v 
Umagu ve dnech 23. až 30. června 2018. Ve 
spolupráci se společností CampingIN Park Umag vás 
chorvatská táborská asociace přivede na Istrii, 
nejsevernější poloostrov Chorvatska, který je 
požehnaný širokou škálou přírodních, kulturních a 
gurmánských zážitků. 
Poznejte severozápadní Istrii a její krásné pobřeží! 
Camping Park Umag se nachází přímo u moře, v 
blízkosti krásných historických měst Umag, Novigrad 
a Brtonigla. Příležitosti pro zábavu a aktivity jsou 
nekonečné! Objevte, proč je to jedno z 
nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších kempů v 
Chorvatsku. 
PROGRAM: 
DEN 1. - 23. června - SOBOTA 
Příjezd, registrace a ubytování účastníků 
Večerní zábavní program 
DEN 2 - 24. června - neděle 
Volný čas pro individuální aktivity a socializaci 
Setkání a oslovování se zástupci zúčastněných klubů 
Volitelné exkurze (za příplatek) 
Večeře a rally otevírací program a zábavní program 
pro všechny účastníky 
DEN 3 - 25. června - PONDĚLÍ 
Volný čas pro individuální aktivity a socializaci 
Volitelné exkurze (za příplatek) 
Večerní zábavní program 
DEN 4 - 26. června - ÚTERÝ 
Volný čas pro individuální aktivity a socializaci 
Volitelné exkurze (za příplatek) 
Večerní zábavní program 
DEN 5 - 27. června - STŘEDA 
Volný čas pro individuální aktivity a socializaci 
Volitelné exkurze (za příplatek) 
Večerní zábavní program 
DEN 6. - 28. června - ČTVRTEK 
Volný čas pro individuální aktivity a socializaci 
Volitelné exkurze (za příplatek) 
Večerní zábavní program 
DEN 7 - 29 června - PÁTEK 
Volný čas pro individuální aktivity a socializaci 
Volitelné exkurze (za příplatek) 
Večerní závěrečné ceremonie a zábavní program 
 

 

http://www.camping-croatia.com/


 

 

 

 

 
PROGRAM  24. HALCAMP RALLY "KARKONOSZE z TERMAMI” 6 -

13. 5. 2018  
6. 5. 2018 - NEDĚLE 
         od 13.00 – Příjezd častníků - "Camp 66" v Ścięgny u 
Karpacze, ul. Widokowa 9 (www.camp66.pl) 
13.00 - 16.00 - večeře (platí se) v Campu 66 
18.00 - 20.00 - Integrační setkání s vlastním občerstvením, nápoji, 
večeří s populární hudba (CD) 
7. 5. 2018 - PONDĚLÍ 
   6.45 - 7.15 - vydávání pečiva 
   7.45 - 13.00 -  výlet č. 1 autobusem (placený) do Cieplice - 
alternativní program  Termy Cieplickie (www.termycieplickie.pl) 
nebo káva s cookie v hotelu  "Caspar" (www.caspar.pl) a volný čas 
(kolem 11.15 - 12.45) projít Cieplice s průvodcem; Norský park, 
lázeňský park, kostel Evangelický - Augsburg 
(www.cieplice.luteranie.pl)  
13.00 - 14.30 - oběd (platí se) v Campu 66 
18.00 - 21.00 - OFICIÁLNÍ OTEVŘENÍ 24. HALCAMP RALLY 
                           (teplé jídlo, welcome drink a společná zábava) 

8. 5. 2018 - ÚTERÝ 
   7.00 - 8.00 - vydávání pečiva 
   9.00 - 13.00 - výlet č. 2 (placený) do Karpacze 
(www.karpacz.com.pl) 
                           návštěva chrámu Wang (www.wang.com.pl) 
a Muzea sportu 
                           a cestovního ruchu v Karpacze 
(www.muzeumsportu.org) 
13.00 - 14.30 - oběd (placený) Campu 66 
15.30 - 18.30 - exkurze č. 2 prohlídka Muzea hraček 
(www.muzeumzabawek.pl) 
                           + individuální procházka po městě 
9. 5. 2018 - STŘEDA 
  6.45 - 7.15 - vydávání pečiva 
  8.00 - 14.00 - výlet č. 3 autobusem (zaplaceno) v 
Krkonoších; dostat se do fronty 
                          Malá kopa (a návrat) + horské túry do 
Śnieżka s průvodcem 
13.00 - 15.00 - oběd (platí se) v Campu 66 
20.00 - 22.00 - integrační večer pro společenské hry 
(Domino, Rummikub, most) 
                          s vlastními občerstvením, nápoji 
10. 5. 2018 - ČTVRTEK 
  7.00 - 8.00 - vydávání pečiva 
  9.00 - 13.30 - výjezd č. 4 autobusem (placený) do Jelenia Góry; 
vyhlídkové Muzeum Karkonosze v Jelenia Góra 
(www.muzeumkarkonoskie.pl) procházka s průvodcem na Malé 
Jelenia Góra Centrum města  od kostela Garrison 
(www.kosciolgarnizonowy.pl) přes baziliku 
                          (www.bazylika.jgora.pl) na Radniční náměstí 
(www.jeleniagora.pl) 
                          + individuální prohlídka města Jelenia Góra  
 
 

 

 

13.30 - 14.30 - oběd (splatný) v Campu 66 
15.30 - 18.30 - výlet č. 5 autobusem (placený) 
prohlídka Miniaturního parku v 
                          Kowary (www.park-miniatur.com) 
11. 5. 2018 - PÁTEK 
  6.45 - 7.15 - vydávání chleba 
  7.45 - 18.30 - výjezd č. 6 autobus (placený) do 
Cieplice - alternativní program 
                        Termy Cieplickie 
(www.termycieplickie.pl) nebo káva s cookie v hotelu 
                          "Caspar" (www.caspar.pl) a volný čas, 
11,15 - 12,45 procházka kolem Cieplice 
                          s průvodcem; Cisterciácký klášterní 
komplex (www.uzdrowisko-cieplice.pl), 
                            Církev Svatý Jana Křtitele 
(www.cieplice.pijarzy.pl), Muzeum 
                          Naturalisté, Palác Schaffgotsch 
(www.jelenia-gora.pwr.pl), 
                            (www.uzdrowisko-cieplice.pl), 13.00 - 
14.30 - večeře v hotelu "Caspar" 
                          (www.caspar.pl) návštěva firmy Julia 
Steelworks v Piechowicích (www.hutajulia.com) 
 
12/05/2018 - SOBOTA 
  7.00 - 8.00 - vydávání chleba 
  9.00 - 13.00 - jízda na kole přes údolí paláců a zahrad 
13.00 - 15.00 - oběd (splatný) v táboře 66 
18.00 - 21.00 - OFICIÁLNÍ UZAVŘENÍ 24. HALCAMP 
RALLY 
                          (teplé jídlo, pití na rozloučenou) a 
společná zábava 
 
13/05/2018 - NEDĚLE 
  7.00 - 8.00 - vydávání chleba 
  8.00 - 13.00 - individuální výlety v Krkonoších 
13.00 - 15.00 - oběd (splatný) v táboře 66 
    Od 14.00 - odjezd účastníků 
 
 
Pořadatelé si vyhrazují právo na drobné úpravy 
programu v závislosti na návrzích, které se vztahují k 
rally a situacím, které organizátoři neměli žádný vliv. 
 
Organizátoři rally nejsou zodpovědní za krádeže, 
požáry a další. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cieplice.luteranie.pl/
http://www.park-miniatur.com/


 
Vážení přátelé- karavanisté 
Autocamping GoraIský dvor, Haligovce 
se nachází při hlavní silnici směrem Stará Lubovňa - 
Červený Kláštor, od kterého je vzdálený 3 km. 
Součástí dvora je 13 bungalovů s 2, 3 a 4 postelovými 
pokoji. Každá chatka má 3 samostatné pokoje na  

chodbě je sociální zařízení (WC, sprcha, tepla voda), 
chladnička. V areálu se také nachází slovenská 
restaurace s domácími specialitami, která je stylově 
zařízená, letní koliba s ohništěm, na kterém se 
připravují různé slovenské speciality, terasa a 
KEMPlNG  pro stany i přívěsy s možností napojení na 
elektrický proud, vodu, společné sociální zařízení, 
sprchy s teplou vodou, kuchyňky s vybavením, ohniště 
se sezením, přístřešky. V areálu je k dispozici muzeum 
dobových strojů s jejich funkční ukázkou, mini zoo, 
zdarma Wi-Fi, pračka, sušička, půjčovna sportovních 
potřeb, trampolína, venkovní bazén, dětské hřiště, 
fotbalové hřiště, venkovní šachy. V blízkosti areálu 
jsou turisty vyhledávané Haligovské skály, splav na 
vorech, pěší a cykloturistika. Pieninský národní park 
nacházející se severovýchodně od Vysokých Tater na 
Slovensko-polské hranici nabízí na malém prostoru 
množství malebných přírodních krás. Atrakcí 
tohoto území je splav na dřevěných vorech nebo 
raftech největším kaňonem ve Střední Evropě - 
kaňonem řeky Dunajec. okolí poskytuje hodně dalších 
možností pro aktivní odpočinek jako pěší nebo 
cykloturistika. K dispozici jsou fakultativní výlety do 
blízkého okolí – Stará Lubovňa, Levoča, Kežmarok, 
Slovenský ráj, Vysoké Tatry, Bardejov, Vrbov zda 
návštěva polské části Pieninského národního parku a 
blízkého zámku v Niedzica na Czorstinskej přehradě 
nebo Zakopaného. 
Kempink za svou pravidelnou a tvůrčí činnost ve 
prospěch zákazníků dostal ocenění Kemp roku 2010, 
2012,2014 a 3. místo kemp roku 2016. 
Jsme hrdý na to, Že jsme dostali důvěru od prezidia 
České Asociace Camping a Caravaningu a prezidia 
Dahlie rallye na uspořádání 22. Ročníku Dahlie rallye v 
roce 20l8. uděláme vše pro to, abychom pro Vás 
připravili co nejlepší program a aby, jste se u nás cítili 
co nejlépe. 
 

http://www.caravang.sk 

http://www.gora I skydvor.sk 
 

 

 

Národní svátek světla (NFOL), největší táborový sraz 
Camping a Caravanning Clubu se bude konat v Arley 
Hall v anglickém kraji Cheshire od 23. do 27. srpna 
2018. Pátý ročník bude pořádat International de 
Camping, Členové Caravanning a Autocaravanning 
(FICC) jsou zváni, aby se zapojili do zábavy. 
Arley Hall je slavný jako pozadí pro mnoho britských 
televizních pořadů, jako jsou Dobrodružství Sherlocka 
Holmese a ikonická britská mýdlová opera Coronation 
Street. Místo se také může pochlubit krásnými 
architektonicky navrženými zahradami a upraveným 
parkem. Letošní událost bude mít téma "Science 
Fiction". 
Díky členství v klubu FICC jsme schopni srdečně pozvat 
členy dalších klubů FICC, aby se zúčastnili s členy z 
britské členské základny, která nyní má 300 000 
domácností. 
Národní svátek světla (lucerny )je největší a nejstarší 
kempingová rally tohoto druhu na světě. Nejprve se 
konala v roce 1922 a pokračuje v prosazování svých 
raných tradic, mezi něž patří průvod mardi Gras a 
ceremonie osvětlení, kde táborníci vyzdobují své 
jednotky. 
Paul Jones, ředitel marketingu a komunikace klubu 
Camping a Caravanning, řekl: "Jsme opravdu potěšeni, 
že jsme pozvánkou na členy FICC a rozšířili atraktivitu 
našeho oblíbeného zážitku mimo naši britskou 
základnu. 
"Členové FICC mohou tábořit s přáteli, starými i 
novými, a je tu skvělá zábava - pro každého." 
Nabídka zábavy v rámci akce zahrnuje soutěže psí 
agility, hudbu a představení "Last Night at the  

Proms". Ve čtvrtek večer bude také skutečný pivní 

bar a Bierkeller. 

Další informace o NFOL 2018 najdete na 

www.nfol.co.uk/f-i-c-c-members 
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