
DAHLIE

POLSKO

Pořadatel: Polský svazek motoristů
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Michal Sikora

PŘEDSEDA PZM
Dámy a pánové, je mi
potěšením jménem Polského
svazu motoristů pozvat a

srdečně přivítat účastníky a
příznivce setkání karavanistů na

24. Dahlie Rallye. V roce ZO21'

se milovníci karavanistické
rallye, cestování a soutěží v
přátelské atmosféře sejdou v

kempu v Podlesicích. Akce se
bude konat v krásné oblasti
Kra kovsko-čenstochovské
pahorkatiny, v těsné blízkosti
přírodní rezervaci Góra Zborów,
jed né z nejatraktivnějších



tu ristických oblastí v Polsku,
která je také vynikající
základnou pro objevování
okolních turistických destinací.
Vzhledem k důležitosti akce
jsem přesvědčen, Že díky
zapojení všech lidí do její
profesionální přípravy zůstane
pobyt dlouho v paměti všech
účastníků setkání.

Lubomir Kotras

PREZIDENT DAH LIE RALLYE
Vážení přátelé, karavanisti !

Velmi si cením pozvánípolských přátel
z PZM na 24. Dahlie Rallye. Polsko je
velká krajina, pro turisty atraktívní,
nabízí množství historických a

kulturních památek, přírodních krás.
osobně jsem se zúčastnil 1-7. DR v
Krakověa vím, že byla pro mnohých

úŽasným zážitkem. Věřím, že organizačný výbor 24.
DR opět připraví pro Vás nezapomenutelné chvíle.
Těším se na setkánís Vámi, karavanisty V4, v
kempingu Jurajski Camp v městě Podlesice v září
202r.
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Dariusz Jajko

PoDPŘEDsEDA PzM
Vážení přátelé, bude mi velkým
potěšením přivítat Vás v Polsku
na 24. Dahlie Rallye, která se v

září 2o2 ]. uskutečnív kempu v

Podlesicích. Pořadatelem této
akce bude Polský svaz

motoristů. Věřím, že díky dobře
organizovaným akcím L3.

Dahlie Rallye v Rybniku v roce
2009 a 1-7. Dahlie Rallye v
Krakově V roce 2013 budete mít
zájem i o sjezd V roce 2o2L.
Jsem přesvědčen, že všichni,
kdo se podílejína realizaci
tohoto projektu, majitelé
kempu, partneři a organizátoři,
udělají vše, coje vjejich silách, aby
účastníci rallye odjíŽděli z
Krakovsko-čenstochovské
vrchoviny spokojeni a odpočatí. Na
viděnou v záÍí 202 1 v Po|sku v
Podlesicích!

Marcin Turko

VELITEL 24, DAHLIE RALLYE
Milíturisté, jsme velice rádi, Že

máme opět příležitost pořádat
slet karavanistů ze spřízněných
zemí Visegrádské skupiny' Letos
nabízíme kempink ležící v
oblasti Krakovsko-



čenstochovské jury. Jura je

oblast plná jeskynía malebných
údolí, bohatá na

architektonické památky, s

neopakovatelnou krajinou. BYI

zde vystavěn systém
středověkých hradů, které
svého času střežily hranici
Polského království.
Připravujeme výlety, na který si
je budete moci prohlédnout' Na

těchto stránkách se dozvíte vše
potřebné o našíakci. Těšíme se
na Vaše přihlášky

Progra m:
02.09.202L
L2:00 - 22:oo - registrace, ubytování účastníků
L7:oo - setkánípresidium Dahlie Rallye
Volný čas

03.09. 2021

9:00 _ registrace, ubytování účastníků
10:00 - Výlet do: Jaskinia Gtqboka - pěšky cca Zkm.

15:00 - SoutěŽe, přehlídky
19:00 - Zahajovací ceremoniál24' Dahlie Rallye
L9:30 - Večerní setkání. občerstvení, pivo. Taneční zábava.

00:00 _ Spánek

04.09.202r

10:00 - Návštěva hradů ogrodzieniec, Mirów a Bobolice _ doprava

autobusem.
L6:00 _ Rally občerstvení
1-8:00 - Pivo, hudba a zábava.
00:00 - Spánek



05.09. 2021

].1:00 _ Závěrečný ceremoniál24. Dahlie Rallye

Ubytovánív kempu č.232
Podlesice 42,
42-425 Podlesice
Polsko
www. gosci n iecj u rajski. pl

G PS : 50. 5 681.1.64, 19. 53562 8L,32

Na území, kde je organizována
_ tenisový kurt
_ dětské hřiště

- hřiště

- půjčovna jízdních kol

- dětská lanová dráha
Kemp č. 232leŽí v turistické obci
Podlesice na území Krakovsko-
čenstochovské krasové vysočiny, v těsné
blízkosti přírodn í rezervace Góra Zborów.

rallye, se nachází

Celá plocha kempu je
zatravněná. Součástí
objektu je plné technické a
sanitárnívybavení. K
dispozici jsou toalety,
sprchy, umývárny a

prostory na umývání
nádobíteplou vodou.
Navíc můžete využít
restaurace, kde se vaří
chutná domácíjídla.



Pro
účastníky
isou

připraveny dva výlety:

1. Výlet do: Jaskinia Glqboka - pěšky cca 2km'

Nejzajímavějším prvkem v okolní krajině je přírodní rezervace Góra

Zborów.JetovelmimalebněsituovanáskupinaskaIníchsukůna
Krakovsko-čenstochovskévysočině.Skályvrezervacičastovyužívají
milovníci lezení. Je to atraktivní místo, a proto sem směřuje většina

turistických stezek pro pěší' | ,

Jaskinia Glqboka (Hluboká jeskyně) je největší podzemní krasový

útvar v přírodní rezervaci Góra7borów' měřína délku 190 metrů'

Celá trasa je zpřístupněna pro návštěvníky s průvodce a je

osvětlena.Vzdálenostodkempu-70metrů.Víceinformacínajdete
n a www. o rl e gn i a zd a. p I / P oi I P okaz / 3819 I 1'LI3/go ra- z b o row

2. Návštěva hradů ogrodzieniec' Mirów a Bobolice -
doprava autobusem'

Hrad Ogrodzieniec



Zřícenina hradu se nacházejí v Krakovsko-čenstochovské juře u

vesnice Podzamcze a je součástítzv. stezky orlích hnízd. Hrad byl
postaven na přelomu L4' a 15. století' Vrch, na němŽ hrad stojí, je
nejvyšším bodem Krakovsko-čenstochovské jury (515,5 m n.m.)'
Návštěvníci zříceniny můžou vystoupat na vysoké bašty a zakusit,
jak žilijeho středověcíobyvatelé. Vzdálenost od kempu _ 20
km. Více informací naleznete na WWW.zamek-ogrodzien iec. pl

Hrady Mirów a Bobolice
Stejně jako hrad ogrodzieniec jsou tyto hrady součástí stezky orlích
hnízd v Krakovsko-čenstochovské juře. Turisté je většinou navštěvují
během jednoho výletu, protože stojí nedaleko od sebe: vycházka
mezi mezi skalkamije dlouhá ]-,5 km. Více informacínajdete na
www.zamekbobolice.pl

GPS: 50'34'06.8"N l9'32'0 1.7"E


