
 

Milí táborníci, 

 

Je nám potěšením Vás pozvat na "13. ADRIA CAMPING RALLY - 2012 - Kemp 

Njivice", kterou pořádá chorvatského Kempy a chatové osady (UKH) a koná se v 

Njivice kempu na ostrově Krk od 23. června do 30. června 2012. 

V letošním roce jsme se rozhodli představit vám další krásné chorvatské turistické 

destinace. Jako je Njivice kemp na ostrově Krk.  Věříme, že  ostrov Krk vás okouzlí  

kulturním dědictvím a cestovním ruchem, a také camping Njivice, nově 

zrekonstruovaný, v jednom malebném městečku Njivice, kdysi malé rybářské 

městečko, je nyní hlavní turistický cíl na  ostrově. Ostrov Krk je spojen s pevninou 

mostem Krk a je blízko do města Rijeka. Všichni z vás, kteří milují moře, karavany a 

hladoví po odpočinku a volném čase, jsou vítáni. Setkání je naplánováno na 23. 

června 2012. Naši hostitelé z Njivice Kempu  připravují pro nás bohatý program. 

Dr. Branko Marolt, prezident UKH 

 



Chcete-li rezervovat místo v kempu, zašlete nám vyplněnou přihlášku do 

chorvatského Kempy a chatové osady (UKH), ubytování v mobilních domech, 

obraťte se prosím na Kemp Njivice, E-mail: reservation@kampnjivice.hr 

13. Kemp Adria Rally - termíny a ceny pro členy klubu: 

23 - 30. června   82 EUR (8 dní, 7 nocí) (na dospělou osobu a celou dobu 23-30 

června 2012) 

 

-Cena za osobu zahrnuje: registrační poplatek, Lázeňský poplatek, parkovné za 

osobní vozidlo, obytný přívěs nebo karavan, ve kterém Rally účastník dorazil 

do kempu Njivice. 

Cena pro děti od 12 do 18 let -50% (EUR 41) 

Cena pro děti do 12 let bez poplatku 

 

Mobilní dům pro 4-5 osoby lze pronajmout na dobu 23 - 30 června 2012 455 EUR. 

Rezervace pro domácí Mobil lze na Njivice Kemp e-mail: E-mail: reservation@kampnjivice.hr 

Na vrcholu ceny mobilních domů, musí být tyto poplatky platí: Registrační poplatek za 

každého hosta - jednorázovou platbu ve výši 1 + daň návštěvníka ve výši 1 EUR za osoby, 

za noc (pro děti do 12 let - zdarma, pro děti od 12 do 18 let EUR 0,50 za noc) 

 

Cena za delší pobyt pro účastníky Rally v období 14 - 23 června 2012 a od 30. června do 5. 

července 2012 je o 20% nižší než běžné ceny na Njivice kempu. 

Slavnostní otevření "13. ADRIA CAMPING RALLY" se bude konat dne 

Rezervace lze provést až do 1. května 2012 a pro mobilní domy až do úplného 

obsazení. 

PROGRAM 

1. den 

Příjezd, registrace a ubytování účastníků 

s rozdávání dárkových balíčků. 

2. den   

Příjezd, registrace a ubytování účastníků. 

Slavnostní zahajovací ceremoniál Rally v centru Njivice se pestrý program, 

Ohňostroje a prominentní hosté z politického a veřejného života. 

3. den  

Informování a registrace účastníků na turnajích výlety a programy. 

Animační program (turnaje v přetahování válce, soutěže krásy žen a mužů Rally 

účastníků) 

Round-the-ostrov cesty (HRK za osobu 75) 



 

4. den 
Animační program pro děti i dospělé 

Organizovaný výlet do Rijeka a Opatija 

 

5. den 
Tenisový turnaj, zábavný program 

Slavnostní oběd a dárky pro prezidenty camping klubů a 

sdružení 

Organizovaný výlet do Plitvická jezera (120 HRK za osobu) 

 

6. den   

Animační program, dárkové balíčky pro nejmladší a nejstarší účastníci Rallye 

Organizovaný výlet na ostrov Rab 

 

7. den    

Slavnostní zakončení 13. Rally Kemp Adria v Njivice kempu 

pestrý program, živá hudba, ohňostroj, 

"Millennium foto" všech účastníků na pláži. 

 

8. den    

Odhlašování a odjezd z kempu, 

... nebo ne ?

Poloha kempu 
Autocamp je umístěn v krásném zalesněném prostředí v těsné blízkosti moře. 
Pláže jsou převážně kamenité, místy písečné i oblázkové. 

e-mail:  ukh@camping-croatia.com 

www.camping-croatia.com 

www.ficcyouthrally2012.com 
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