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Vážení karavanisté,

připravili jsme pro vás přehled
nejvýznamnějších akcí letošního roku

Zápis 30. 4' 2022
zápjs ze zasedání předsedů klubů

Asociace Caravan Clubů AčR
korare dne 30' 4'2022 p.i 49. Národnim srazu Acc AČR,

Kemp Mohelnice
PřítomnlI
PředsednictvoI Vladimír chomát, JaroslaV Mačát, Tomáš
Aranyosi, 'Josef Donát, Alena Burianová
omluven: Florián Bielák
Zástupci klubů:
CARAVAN cLUB PARDUBlcF V AČR, CARAVAN cLUB
Pl 7FŇ V AČR, r'cesrÝ cnnnvnru cLUB V AČR'
CARAVAN cLUB V AčR šUMPERK, CARAVAN cLUB
oLoMoUc V ACR'CARAVAN ct UB MoRAVA V AČR,

cARAVAN cLUB PŘERoV V AČR,cARAVAN cLUB
srRÁŽntcr v AČR, caravan club Vataři V AČR
omlUVen; CARAVAN crus rRÝoe r - trlÍsrrr nČn
Nepiitoma'; CARAVAN cLUB cHoMUToV V AČR

I' Zasedání zahájil předseda Asociace Caravan
clubů AČR pan Vladimír Chomát, přivítal všechny
přítomné.
2' Zhodnoceni 49. Národniho srazu Acc AČR.

Předseda pořádajícího srazu pan Mačát informoval kolik
se přihlásilo posádek' Přihlášených 208 posádek,

odhlášeno 51, neodhlášených 15'

Celkem přijelo 142 posádek' Na autobusové Výlety na

přehradu Dlouhé stráně se musel zrušit jeden autobus,
ale Vstupné, které zaplatil klub předem, nedostane zpět'
Je nutné, aby se pIatila na výlety záloha předem' Pan Rada

předseda 1. Českého caravan clubu vAČR poděkoval za

pěkný průběh srazu, na který měl klub tak málo času.

3. Předseda acc nČR pan chomát předal všem
vyúčtování za rok2021 a to bylo schváleno.
4. K 50. Národnímu srazu ACC AČR se připravuje

kniha. Prosíme všechny členy o příspěvky o jejich

začátcích V klubech (např. kdo byl kdy předsedou klubu,

zda dělali NS), které by bylo možné použít pro tuto
kn ihu,

5' 5o' Národní s'az Acc AČR v roce 2023 bude
pořádat caravan club Přerov v AčR' Předseda k]ubu
pan Aranyosi informoval o možných místech kde by se

sraz mohl pořádat: kemp Apolo Lednice( nový
nájemce, špatná komunikace), kemp Jedovnice,
Pasohlávky(musel by být před sezonou), kemp
Bobrovník. Do 15. května 2022 dá pořadatel vědět ve
kterém termínu se bude sraz pořádat.

Diskuse: Pan Mačát předseda CC Šumperk prosí o
posí|ánívšech údajů o srazech klubů, abyje mohl dát
na WWW stránky.
Pan NeVařil se zeptal zda platí smlouva o spolupráci
mezi ACC AČR a Mad'arským Caravan clubem na slevy
v termálních lázních' Spolupráce s Mccc bude jen na
je.jich pozvání - termín a místo, které oni určí
V termálních tázních' Bude to sraz pro Polsko,
Slovensko a ČR a5i i Mad'aři. Zatím .isme se takto
dohodli s vicepresidentem Neméth není možné,
abychom jezdi1i na jednotlivé srazy, bylo by to pro ně

náročné' Je však možné se přihlásit na sraz do
Komárna s 15% slevou vše bude na stránkách cc
Šumperk.
Pozvání na 25. DAHL|E RALLYE V Autokempu Konopáč

Vtermínu 25. 8. - 28. 8. 2022 Vše na stránkách

www. Fcc-cr.cz

Pan chomát poděkova1 všem za Účast a popřál všem

šťastnoU cestu domů'

Zapsala; Burianová



49. NÁRoDNí snnz Rcc nčR zozz

Ve dnech 27. dubna až 1. května 2022 se

v mohelnickém MoravaCampu konal 49. Národní
sraz karavanistů. PořadateIem byl Caravan C|ub

šumperk vAČR, osvědčený a velmi aktivní tým
ko|em předsedy klubu Jaros|ava Mačáta.

Slavnostní zahájení proběhIo Ve čtvrtek

odpoledne, doprovodný program ozdobilo
Vystoupení mažoretek. Doš|o na předávání

putovního poháru, který z rukou předsedy 1.

českého caravan clubu VAČR Emila Rady, který

národní sraz pořádal v roce 2o2I, převzal Jaroslav

Mačát.
Bohaté vybavení kempu umožnilo pořádat hry pro

děti a soutěže pro dospělé. Jako již tradičně,
nechyběla bohatá tombola, do které vedIe věcných

darů od partnerů přispělo i vedení MoravaCampu
víkendovým pobytem zdarma pro výherce.
V sobotu večer proběhl ve zdejším stylovém baru

Sto|árna taneční večer. Pro zájemce pořadate|é

připravili autobusový výlet s exkurzí na

přečerpávací vodní e|ektrárnu Dlouhé Stráně, a pro

ty, kteří si přivezli kola, byl zajištěn cyklový|et'

Srazu se účastniIo 142 posádek, přijeli i hosté ze
Slovenska, čIenové klubů karavanistů z Pezinku a

Trenčína. Nejstarším účastníkem byl Josef Donát z

1. Českého caravan clubu v AČR, nejvzdálenějším
Pavol Andel z Caravan clubu Pezinok.

zAHRANIeNi AKCE pro rok
2023

71th FICC Youth Rally -

Hazerswoude - Nizozemsko
71'. ročník Flcc Youth Rally se uskutečnÍ
v nizozemském Hazerwoude od 6. do 10. dubna 2023.

Bude se konat Vjednom z největších kempů N'T.K.c.,

který se nachází v ,,zeleném srdci Nizozemska".

Tento kemp obklopený velkými městyje uprostřed

holandské přírody zemědě|ské půdy, malých řek a

krásných stromů. V blízkosti kempu vede něko|ik

cyklistických tras a turistických stezek'
Tento sraz se koná během velikonočního víkendu.

Vše na wwW.Vouthra||V2023.nl

mail: youthrally-gmail.com
přihlášky do 28.2. 2023

SO, EUROPA TATTY
KRAKol^'' PolÁtlo 20a

25.0s. 2023 - 29.05. 2023

Vítejte v Krakově! Hlavní město Malopolska

Europa Ral|y se uskuteční v jednom z

nejkrásnějších po|ských měst - Krakově. Věřte, že

toto města vás osloví. Kromě toho bude umístění
raIly v Polském leteckém muzeu

24.05. 2023 Středa
12'00 _ 20.00 Pří'jezd, registrace a ubytování
účastníků ralIy

25. 05. 2023 Čtvrtek
10.00 _ 21.00 Příjezd, registrace a ubytování
účastníků rally
09.oo - 15.00 Faku|tativní výlety: Krakowski
Kazimierz, Krakov pro méně mobilní, Royal
Krakow
19.00 - Večerní setkání s hudbou. Mezinárodní
h ud ba.

26.05. 2023 Pátek
9.00 - 12.00 Setkání členů správní rady Europa

Rally Committee
9.00 - 15.00 Fakultativní výletY: Krakowski
Kazimierz, Krakov pro méně mobiIní, Royal

Krakow, solný důl Wieliczka, plavba do Tyniece
16.00 - Přehlídka účastníků raIly a slavnostní
otevření 60 Europa RaIly v Polském leteckém
muzeu V Krakově' Vystoupeníkapely ''TARAKA''

občerstvení pro Účastníky rally



27. 05.2023 sobota
09.00 - 16.00 Fakultativní výIety: Krakowski
Kazimierz, Krakov pro méně mobilní, Royal
Krakow, Zalipie - Tarnowska Land
14'00 _ 19.00 Regionální veletrh, ochutnávky,
workshopy, představení, prezentace
16'00 _18.00 Hry a aktivity pro děti.
20.00 - Taneční zábava. Diskotéka.
28. 05. 2023 neděle

09.00 _ 17.00 Fakultativní výlety: Krakowski
Kazimierz, Krakov pro méně mobilní, RoyaI
Krakow, raíting na řece Dunajec
09.00 - 15.00 lndividuální návštěva Po|ského
leteckého muzea
13.00 * 17.00 Prezentace oblastí činnosti PZM a
pa rtnerů
18.00 _ Vystoupení folklorní skupiny, taneční
zá bava
29. 05.2023 pondělí
9.00 _ Setkání organizátorů a členů Europa Rally
Committee
12.00 - oficiální ukončenÍ rally 60 Europa Rally
16.00 _ Uzavření kanceláře rally a areálu
GPS: 50'04 36.2'N 19"59'22.0'E

Výlety:
soLNÝ DŮL WlELlczKA

Délka prohlídky: cca 4 h
Solný důl Wieliczka je jedním z nejstarších solných
dolů na světě. Bohatá historie a téměř 7oo let
staré úspěchy dolu byly uznány jako zvláštní
přínos a od roku 1'978 je zapsán na seznamu
světového dědictví UNEsco. PodíVejte se, co důl
Wieliczka potěší miliony návštěvníků z celého
světa ! Budete obdivovat krajinu nevídanou na
povrchu: slaná jezera a krásné podzemní komory,
včetně jedinečné kaple sv. Kingy. Dozvíte se také o
starých těŽebních nástrojích a strojích a metodách
používaných v minulosti k těžbě a přepravě soli'

. Výlet autobusem z leteckého muzea (místo
konání rally) a transfer do Kazimierze _ pro
účastníky prohlídky ''Royal Krakow'' odjezd z centra
Krakova
.prohlídka bývalé židovské čtvrti Krakova
Včetně ulice Szeroka, centra býValého židovského
města, Staré synagogy (zvenčí), synagogy Remuh a
Starého židovského hřbitova, synagogy lzáka
(zvenčí), Nového náměstí, ulice Meiselsa,
ulice Jozefa. návrat autobusem do leteckého
muzea
KRAKoW PRo MÉNĚ MoBltNí
návrh výletů pro lidi s problémy
s chůzí nebo kteří chtějí v Krakově rychle vidět co
nejvíce
Rámcový program:
. odjezd autobusem z M'zea letectví (místo
rallye) a transfer do centra Krakova
. transfer pohodlným s audio průvodcem (bez
návštěvy interiérů památek); na trase, mimo jiné:
Barbican, brána sv' Floriána a zbytky městských
hradeb, Staré Město s bazilikou Panny Marie,
Tržnínáměstís Plátenkou a radnicí, Collegium
Maius, Kazimierz s ulicí Szeroka, synagogy: Stará a
Remuh, Tempel, lzák, Nové náměstí, prostor
bývalého ghetta
v Podgórze s továrnou oskara Schindlera známou
z filmu stevena Spielberga. návrat autobusem do
Leteckého muzea

VÝLET toDí Do TYNlEc
Délka prohlídky: cca 5 h
Rámcový program:
. odjezd autobusem z Muzea letectví (místo
konání rallye) a transfer do centra Krakova.
plavba lodí po Vize do Tyniece (cca 1,5 h).
individuální prohlídka benediktinského opatství v
Tyniec
. zpáteční plavba do centra Krakova (cca 1,5 h)
. návrat autobusem do Muzea letectví

KRÁtovsKÝ KRAKoV
Délka prohlídky: cca 3 h
Rámcový program:. výlet autobusem z Muzea
letectví (místo rally) a transfer do centra Krakova
. prohlídka Krakova s průvodcem po Královské
cestě: mimo jiné Barbican, brána sv. Floriána a
zbytky městských hradeb (zvenčí), ulice
Floriaňska, Tržnínáměstí s bazilikou Panny Marie
(oltář Veit Stoss), Sukina a radniční věž, Grodzka
ulice s kostelem sv. Petra a pavla, ulice Kanonicza,
kopec Wawel s hradem a katedrála Wawel (bez
n ávštěvyinteri érů )
. náVrat autobusem do místa odjezdu

KRAKOV KAZIMIERZ

Délka prohlídky: cca 3 h



RAFTlNG NA soUTĚscE DUNAJEc
Dé|ka proh|ídky: cca 8 h

Rámcový program:
. odjezd autobusem z Muzea letectví (místo

rallye) a transfer do Sromowce NiŽne
. rafting do Szczawnice na Dunajecké soutěsce
s dřevěnými vory s rafty (cca 1,5 h)

. volný čas na oběd (na vlastní pěst)

. návrat autobusem do Muzea letectví
TARNOWSKA LAND:

MALoVANÉ cHAw zALlPlA A TARNÓW -
PoLsKÝ TEPELNÝ sLoup n PERLA RENEsANcE

Rámcový program:
. odjezd autobusem Z Muzea letectví (místo

rallye) a převoz do ZaIipie
. proh|ídka pěšky a autobusem nejkrásnější
polské vesnice plné květovaných chat, statků,
studní, předmětů denní potřeby...
. transfer do Tarnówa
. volný čas na oběd (na vlastní pěst)
. prohlídka města s průvodcem zvaného Per|a

po|ské renesance a po|ského tepeIného s|oupu:

renesanční staré město s radnicí a katedrální
bazilikou, zbytky středověkých městských
hradeb, býva|é židovské ghetto s Bimou...
. náVrat autobusem do Leteckého muzea

www.europarally2023.com
e-mail: europarally2023@pzm.pl

FICC World Camping Festival 2023
od 23. června do 1' července

v nádherném rekreačním středisku ZATON (Zadar-

Chorvatsko)
Účastnické popIatky:
. 140,00 € na osobu na hřišti (+ pobytová taxa
1,33 € na osobu/den)
. 168,00 € pro jednoho účastníka na hřišti (+

pobytová taxa 1,33 € na osobu/den)
. 70,00 € mIadí lidé (od 12 do 17 let) v doprovodu
a|espoň 2 dospě|ých (+ pobytová taxa 0,67 € na

osobu/den (50 % z daně pro dospě|é)
. Děti do 12 let zdarma-děti do 12 let neplatí
pobytovou taxu.

Návrh programu:
Pátek 23. 06. zoz3
Příjezd a přihlášení účastníků festivalU
sobota 24. 06.2023
Vo]ný Výlet do Ninu Večerní zábava

21|oo _ 23:oo ŽiVá hudba
Neděle 25. 06' 2023
EXKURZE (VoL|TELNÉ) Půlden (destinace - Zadar)

PŘEHLÍDKA NÁRoDŮ 30minutový průvod v národních

krojich zúčastněných zemí,
po kterém následuje slavnostní zahájení
2O:O0 až 21:00 5LAVNoSTNi 7AHÁlENí
21:Oo až23:oo UViTAcÍ PÁRTY Živá hudba - nápoj na

uvítanou v ceně'
Pondělí 26' 06. 2023
EXKURZE (VotlTELNÉ) Celý den {Národní park Krk)

21;oo _ 23|oo ŽiVá hudba Klapa Leut dalmatské jídlo

Úterý 27. 06. zoz3
VÝLETY LoDÍ (VoLlTELNĚ) - Národní park Kornati
21;oo do 23:oo ŽiVá hudba
středa 28' 06. 2023 VALNÁ HRoMADA F|cC2023
Řádná Valná hromada Flcc EXKURZE (VoL|TELÉ) celý
den
21:0O až 23;O0 Živá hudba
Čtvrtek z9. 06' 2023 oslava Světového dne kempováni

a 90' výročí FICC Nafukovací atrakce pro dětl rodinné

hry, hrady z písku, Fotografie milénia
71:oo až 23:00 Večerní show
Pátek 30. 06'2oz3
20:00 až 21:00 zÁVĚREČNÁ 5LAVNosT
21:00 do 23:00 hod. RoZLoUČENÍ live Mus;c
sobota 01.07.2023
odjezd účastníků festivaIu

www.ficc.org



26. Dahlia Rallye
se uskuteční ve sportovním a

rekreačním areálu Mošovce - Drienok

31.8.- 3.9.2023

Tam, kde nížina Turčianské kotliny začíná růst do
podhorského hřebene unikátní Velké Fatry s

vrcholyostra a Drienko, leží město Mošovce

Sportovně-rekřeační zařízeni Drienok se nachází na

okraji malebné obce Mošovce. Pokud milujete
aktivní odpočinek v přkodě, je to pro vás to pravé

místo' V šRz nabízí Drienok pro své návštěvnÍky

širokou škálu rekreačních aktivit' KÍomě letního
koupání je Zde možnost pořádat školní výlety,

dětské tábory á dikY prostorné ploše a kurtům

různé koncentrace pro sportovce i masové akce
jako festivalY a různá setkání. Bazén nabízí 3
bazény - plavecký bazén, bazén pro neplavce,

bazén se skluzavkou a dětský bazén.

samozřejmostÍ je čistá minerální voda v bazénech.

Sluneční paprsky si můžete Vychutnat na píostorná
travnaté ploše, která je také Využivána pro různé

sportoVní aktiVity. Stravování zajišťuje restaurace a

pizzerie. která se nachází jen co by kamenem
dohod!l od bazénů. K dispozíci jsou také sociální
zařízení, která se nacházejí na několika mistech v
prostorném prostoru. sportovní nadšenci se zabavi

díky dostupným tenisovým a voIejbalovým kurtům'

Děti jistě potěší prolézačky, houpačky a pískovišté.

Pokud byste chtěli zůstat o něco déle v komplexu

Drinekok, můžete zde bez problémů spát.

Ubytovat se můžete přímo v areálu bud' v
penzionU, chatkách, kempu, karavanech nebo
přívěsech, které si můžete rozložit kdekoliv v okolí.

Kapacita kempu pro ubytování V kempu je 300
karavanů nebo stanů. Část plochy vyhrazená pro

kemp je také vybavena eIektrickýmí přípojkami.

Toalety a sprchy (toalety a sprchy) jsou umístěny
mezi chatkami v b|ízkosti prostor určených pro

kemp odděleně mužÍ a ženy'

Ubytovací kapac|ta chatové osady je 113 lůžek
Návštěvníkům jsou k dispozici chaty: 21 x 4-místná
chata bez sociá|ní vybavenosti 1 x 4-místná chata
se sociá|ním vybavením 2x 8-místná chata se

sociálním vybavením 3 x 3-místná chata bez

sociá|ní vybavenosti

V areálu obce Drienok Mošovce se nachází 8 kurtů
určených pro 5portovní aktivity, 3x tenisový kurt,
2x vo|ejbalové kurty, 1x plážový volejbal, 2x fotbal

W|Fl připojeníje k dispozici V restauraci penzionu

Drienok

V restaUraci na Penzion Drienok nabízíme hotová
jídIa, minuty a pizzu. Restaurace je otevřena
během letní sezóny denně od 8'00 do 22.00 hodin'
Mimo sezónu je restaurace zavřená.

okolí obce Mošovce nabízí zajímavá místa k náVštěVě:

Turčianske Teplice - lázeňské město s termálním
kou pa1ištěm.

Martin město s možností návštěvy muzeí
Ra'jecká Lesná - unikátní slovenský bet1ém

Kremnica- historické město, mincovna
Banská Bystrica - krajské město s bohatou nabídkou

sportu a kultury.
Několik mí5t spojených s kulturou a také míSta

věnovaná sportU' samotné Mošovce nabízí zajímavou
pěší kulturní prohlidkovou trasu popsanou v průvodci

na stránkách obce.
Do okolní přírody se dostanete i po cyklostezkách (s

přírodním povrchem).



lnformace o záměru klubu
Karavan klub REKA v AčR

k pořádání 50. Národnímu srazu Acc AčR

50. NÁRoDNÍ snnz Acc AČR
karavan fest l. Ročník

Termín 31. 08. 2023 - 03. 09. 2023
Místo konání Letiště Broumov, okr'

Náchod

Program:
31' 08. 2023 čtvrtek

12:00 hod příjezd posádek
' seznámení s prostředím
- vo ná zábava

01' 09. 2023 pátek

08:00 hod příjezd posádek
seznámení s prostředím

- volná zábava - návštěva turisticl<y zajímavých a

doporučených míst v oko]í
- 10:00 hod organizovaný cyklo výlet / propozice

14;00 hod doprovodný program pro děti
- 'l 6:00 hod oÍ ciarnr zaha1eni s'azu, :ezrámeni
s proSramem
- večerní zábava od 20;00 hod do cca 03:00 hod

bude hrát kape a

02. 09. 2023 sobota
08:00 hod příjezd posádek

seznámení s prostředím

voiná zábava - návštěva turisticky zajímavých a

doporučených míst v oko í

10:00 organizovaný výlet do pivovaru Broumov /
p ro pozice
- 10:00 hod doprovodný program pro děti

od 09:00 do 12;00 hod soutěž bramboráky (pouze
pro registrované)
od 13|00 do 17:00 hod olympiáda (pouze pro

regist roVa né )

18:00 hod vyhodnocení bramborák a olympiáda
19:00 hod začátek vydávání tombo y

- 20:OO hod do cca 03:00 hod bude hrát kapela

03. 09' 2023 neděle -recepce od 08:00 _ 15:00

10:0O hod doprovodný program pro děti
- 11:00 hod vylosování hodnotných cen

(slosování vstupenek pod č. REKA 000)

volná zábava
- 12:00 hod oficiální ukončení akce

- 13:00 hod od'jezd posádek
18:0O hod UZAVŘENí AREÁLU

Akci budou doprovázet v oddělení showroomu

> Výstava nových speciá ních přívěsů

značek BJT, STEMA, WARK

> Bazar starších obytných přívěsů _

karavanů

> E-SHOP vše pro karavan
(prezentace, prodej, rady a tipy)

)> Prodejce MEVA (prezentace, rady a

ti PY)

> Prodejce nových obytných přívěsů _

karavanů, obytných vozidel a

obytných dodávek

> Prodejce 8a5tro příVěsů FooD
TRUCK

t Prodejce WC chemie
Akci budou doprovázet v oddělení zábavy

} 5kákací hrady pro děti

> 5outěŽe pro děti

} Představení pro děti

} Výlet balónem

! Vyhlídkové lety nad Broumovskem
Doporučujeme / tip na výlet
Vý ety organizované s průvodcem:
01,09.2023 pátek, cyklo výlet po oko]í s průvodcem
_ objednávky předem vč' registrace / propozice

02'09.2023 sobota, prohlídka nejstaršího pivovaru

v čR Pivovar BroumoV www.pivovarbroumov'cz
Doporučujeme prohlídku našeho krásného okolí:

Adršpašské skály www'adrspasskeskalv.cz
Teplickéskály WWW.teplickeskaV'cz
KlášterBroumoV WWw.kasterbroumoV.cz
Hřbitovní kostel Panny Marie, Broumov

www. h rebenovka.cz

Broumovské stěny Www&!9u!!8yq!c!!c!y
HVězda BroumoV / Polická hora/ lapLe s poz]acenou hVězdoU

www.chata hvezda-n ova kovi,cz

Farma WENET Broumov/ soukromé Zoo
www.wenet.cz

stoloVá hora ostaš
www.ska I ni mesta.cz/region/pri roda/stol ova

hora;qgQg
Merkur Police nad N4etují xxtr#xr*"
Muzeum papírových modelů WWW'm0mpm.cz

VyhlÍdkový let nad Broumovskem www.lkbrcz



Broumov

BroUmoV letecký poh1ed

I:.-,.,.

Pozvání na23. Adria campíng rally

Rozhodnutí uspořádat sraz v Čikat opět podpořilo

veIké množství účastníků předchozích raally v

Čikatu, kteří si užili Vše, co bylo pěkné, hostite ,

moře, pláže, bazény a zábava)' Pro ty, kteříještě
nebyli V ČikatU, maIá poznámka o Malí Lošinji a jeho

kulturních a přírodních hodnotách.
Mali Lošlnj se nachází na ostrově Lošinj, který je

známý především .iako ostrov Vitality díky svým
stoletým borovicím, levanduli, myrtě a bugenvileám

a 1018 dalším rostlinným druhům' Město Mali
Loš;ni, které je 20 m'qut chůze od tempu Čikat,

známé svou námořní historií a tradicí stavby lodí, ]e
dnes známou turistickou destinací. Tomu všemu
můžeme poděkovat za to os1rov Lošinj byl v roce

1892 prohlášen za přírodní kljmatické lázně. Je

vědecky dokázáno, že 21denní pobyt na ostrově
zlepšuje funkci plic. Kemp Čikat, který se nacházÍ v

Zátoce Čikat Ve stínu Staletých borovic, nabízí svým

hostům možnost naprosté relaxace u křišťálově

čistého Jaderského moře. Kemp je ideálním míStem

pro aktivní rodinu dovolené a nabízí četná sportovní

zařile1:, Kilometry turist'cKych tras a Aquapar< Čikal
(5 bazénů, skluzavky, atrakce, zdravý snack bar, bar

u bazénu atd.). Kromě toho si hosté mohou vždy

užívat slunce a moře na 2 km dlouhé kamenité a

oblázkové pláži.

Nejstarší dřeVěný koste|ík


