14. ADRIA CAMPING RALLY Njivice (HR)
22. – 29. červen 2013.
S velkým potěšením vás zveme na letošní přátelskou, 14 ADRIA CAMPING RALLY ve
dnech 22. až 29 června 2013 letos již otestovaný kemp Njivice na ostrově Krk. Po dokončení
13. Adria camping rally na ostrově jsme obdrželi mnoho návrhů od vás na uspořádání 14.
Adria Camping Rally ve stejné destinaci, samozřejmě s některými novými zábavnými prvky.
Buďte si jisti, že organizátoři a zaměstnanci kempu Njivice, budeme dělat vše pro to, aby naše
vztahy, byli alespoň stejně úspěšné jako na poslední 13. Adria Rally. Pro ty, kteří se zde
budou poprvé, poznají, že kemp Njivice se nachází v malebné rybářské vesničce na západním
pobřeží Krku s výhledem na Istrii a Kvarnerský záliv. Kemp je spravován mladým týmem,
který je plný dobrých nápadů na zábavu, zveme vás, aby, jste přijeli a viděli co zde máme
moře, pláž a pozemky připravené pro nové kamarády.
Ubytování účastníků v kempu bude na nově zrekonstruovaných plochách s elektřinou, vodou,
kanalizací, a Wi-Fi internetem. Účastníci budou umístěni samostatně nebo po dvou osádkách
na pozemku, bude to v závislosti na množství účastníků. Velikost plochy se bude určovat
podle množství účastníků během zápisu do Rallye. Ujistěte se, že jste umístěni, spolu s
ostatními členy svého caravan klubu.
Cena za sedmidenní pobyt v kempu
. Děti do 12 let jsou zdarma, a děti od
12 - 18 roků platí 50% za pobyt. Registrace účastníků na 14. ACR je možné od 01. 04. 2013
až do obsazení kempu. Žádáme vás, aby jste si podali přihlášku nejdříve zajistíte si místo v
kempu na 14. Njivice.
Pokud se chcete zúčastnit v Adria Rally, a nemáte své vlastní campingové zařízení, můžeme
pro vás a vaši rodinu nebo přátele rezervovat ubytování v mobilním domě. Cena 7-denní
pobyt pro 4-5 osob je € 469.00, pro které je nutné zajistit rezervaci na:
reservation@kampnjivice.hr
Všichni účastníci Adria Rally jsou zváni k návštěvě kempu Njivice před Rally nebo od
otevření kempu 13. dubna 2013 s 20% slevou z běžné ceny táboření. Také všichni účastníci,
kteří se rozhodnou prodloužit svůj pobyt v kempu mají stejnou výhodu snížené ceny táboření
do 5. července 2013 (13.4. - 22.6. nebo 29.6. - 5.7. je -20%)
Těšíme se na setkání s Vámi v kempu Njivice!
Přihlášky: http://www.camping-croatia.com/

