
  

Camping Čikat // 22.06.–29.06.2019. 
Mali Lošinj, Croatia 

 



 
7 dní za 120, - EUR 
Jsme potěšeni, že Vás můžeme pozvat k účasti na 20. ADRIA CAMPING RALLY pořádané 
Chorvatskou asociací kempů (UKH). V letošním roce se rally uskuteční na ostrově Lošinj v 
kempu Čikat v Malé Lošinji od 22. června do 29. června 2019. 
 
Jaderské moře a chorvatské kempy a 
naše 20. Adria Camping Rally.  
V minulých devatenácti letech jste byli věrnými příznivci Adria Camping Rally. Tak se tedy 
spoléháme na to, že se k nám připojíte opět letos na 20. výročí Adria Rally,  
zejména proto, že bude hostitelem krásný Čikat kemp v Mali Lošinj, od 22. června do 29. 
června 2019. 
Chorvatská asociace kempování organizuje, pod patronací F.I.C.C., velkou Rally  
se zajímavým programem a výlety. 
Připojte se k naší oslavě! 
Pro ty, kteří ještě nebyli v Cikat malou pozvánku na Mali Lošinj s jeho kulturním a přírodním 
bohatstvím. Mali Lošinj je město na ostrově Lošinj, které je všeobecně známý jako ostrov  
vitalit. 
Získal jméno od stoletých borovic, levandule, myrty, popínavých rostlin  
 a dalších 1018 druhů rostlin prosperujících v této skutečné přírodní zahradě. 
Mali Lošinj, je dnes populární přímořská destinace, je snadno dostupný 20 minut chůze od 
kempu Čikat. Je známý svou námořní historií a loďařskou tradice, a nyní je populární 
destinací cestovního ruchu. Jeho popularita začala vzkvétat v roce 1892, kdy byla prohlášena 
za klimatické lázně. Bylo vědecky prokázáno, že po 21 dnech na ostrově se zlepšuje funkce 
plic u pacientů. 
Kemp Čikat, který se nachází v zátoce Čikat ve stínu stoletých borovic, nabízí svým hostům 
příležitost kompletní a relaxaci s křišťálově čistém adranem. 
Kemp je ideálním místem pro aktivní rodinu. 
Destinace nabízí mnoho sportovních zařízení, kilometry pěší stezky a Aquapark Čikat (5 
bazénů, skluzavky, atrakce, zdravý snack bar, bar u bazénu a další.). Kromě toho si hosté 
mohou vychutnávat slunce i moře na 2 km dlouhé skalnaté a oblázkové pláži. 
 
Nabídka zahrnuje: 
• účastnický program ADRIA CAMPING RALLY (registrační poplatek) 
• ubytování v kempu kempu (s přístupem k elektřině) 
• Uvítací nápoj, uvítací večeře a dárek na uvítanou 
• registrace 
• daň z klimatu 
• 22. 06. – 29. 06 2019 
Ceník programu: 
• dospělý = 120, - EUR 
• děti od 7 do 18 let = 60 EUR 
• děti do 7 let (doprovázené dvěma dospělými) = ZDARMA 
Unikátní příležitost pro účastníky programu: 
• Sleva 20% na zpětnou jízdenku 
• 20% sleva na pravidelné ceny za pobyt od 15. 06. do 22. 6. 2019. a od 29. 06. do 05. 07. 
2019 



Podmínky pro využití speciální příležitosti s 20% slevou na ubytování od 15. 06. do 22. 6. 
2019. a od 29. 06. do 05. 07. 2019. 

 Nabídka se vztahuje pouze na předem objednané přihlášky 

 pobytová taxa není zahrnuta 

 nabídku nelze kombinovat s jinými speciálními nabídkami 
 

PROGRAM: 
DEN 1 - SOBOTA - 22. 06. 2019.    DEN 2 - NEDĚLE - 23. 06. 2019. 
Příjezd, registrace a ubytování účastníků   Volné: Prohlídka s průvodcem na ostrov
        Susak / Ilovik.    

        19:00 - Oficiální zahajovací ceremoniál se
        se zábavou 
          program a večeře pro všechny účastníky 
 

DEN 3 - PONDĚLÍ - 24. 06.2 019.    DEN 4 - ÚTERÝ - 25. 06. 2019. 
Nepovinné: prohlídka Mali Lošinj a muzea  Volitelné: Prohlídka Osor, Cres a Valun 
Apoxyomenos      s průvodcem 
Večerní zábavní program     Večerní zábavní program 
 

DEN 5 - STŘEDA - 26. 06. 2019.    DEN 6 - ČTVRTEK - 27. 06. 2019. 
Volný den pro individuální aktivity a socializaci.  Volný den pro individuální aktivity  
doporučujeme navštívit ostrov samostatně.  Večerní zábavní program 
Slavnostní večeře pro pořadatele a zástupce 
klubů / asociací Večerní zábavní program 
 
DEN 7 - PÁTEK - 28. 06. 2019.    8. den - sobota - 29. 06. 2019. 
Den pro jednotlivé aktivity    Zastavte se na recepci kempu 
Večerní zábavní program a uzavření Rally 
 
VÝLETY: 
VÝLET 1 Výlet lodí na ostrov Susak - 30 € za osobu 
Susak je písečný ostrov s písečnými plážemi a jedinečnou 
tradicí! Vznik Susak je jedinečný jako vzhled ostrova. 
 
VÝLET 2 Výlet lodí na ostrov Ilovik - 30 € za osobu. 
Ilovik je znám jako "ostrov květů" a známý pro své písečné pláže Paržine.  
 
VÝLET 3 Prohlídka Osor, Cres, Valuny a Lubenice - 46 € na osobu.  
Během této exkurze navštívíte všechny významné historické památky a  
místa ostrovů. 
 
VÝLET 4 Pěší výlet Dolphin cesta - 28 € za osobu. 
Seznamte se s přírodou a skrytými zátokami ostrova Lošinj. Setkáte se s řadou zátok jako Krivica 
a Balvanida. S trochou štěstí se můžete setkat delfíni. Ze zátoky Balvanida vyrazíte na vyhlídku 
"Sveti Ivan" (sv. Jana), kde máte rádi krásný panoramatický výhled na souostroví. 
 
 
 



 
VÝLET 5 Prohlídka Mali Lošinj a muzeum Apoxyomenos - 25 € na osobu 
APOXYOMENOS (2. - 1. století B.C.) – starožitnost bronzová socha sportovce, výška 192 cm, 
vytažená z moře mezi ostrovem Vele Orjule a ostrovem z Lošinje dne 27. dubna 1999. 

 

CENA PROGRAMU ZA OSOBU 120, - EUR 

Děti do 7 let (doprovázené dvěma dospělími) pobyt zdarma.  
Děti od 7 do 18 let platit 50% ceny. Cena zahrnuje registrační poplatek, 
pobytovou taxu, ubytování na nerozděleném ploše (s elektřinou), účastnický program, 
uvítací nápoj, uvítací večeře, uvítací dar  
Zvláštní výhody pro účastníky programu: 
* platný od 15. do 22. června, 2019 a 29. června - 5. července 2019 
* 20% sleva na běžné ceny kempu v tomto období 
(ubytování a cena za osobu)  
* Platí pouze pro rezervace v předstihu 
* pobytová daň je vyloučena 
* sleva nelze kombinovat s dalšími slevami 

Ubytování je možné také v mobilních domech (do max.6 osob): ** 840,00 EUR. 

** Účast (40,00 EUR na osobu), místní daně a 

registrační poplatky nezahrnuté do ceny 

Přihlášky jsou přijímány do 15. května 2019 
 
Jak se zaregistrovat: 
Stáhněte si tento formulář žádosti do počítače formularza zgłoszeniowego a vyplněný 
formulář odešlete na následující e-mailovou adresu: ukh@camping-croatia.com 

Přihlášky na 20. Adria Rally budou přijaty do 15. května 2019. 

www.camps-cres-losinj.com www.camping-croatia.com 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.camp-cikat.com/EasyEdit/UserFiles/pdf/application-form-20-adria-rally.pdf
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