
 



 

 

Je nám potěšením Vás pozvat na " 15 " ADRIA CAMPING RALLY -  2014 " 

které se koná v Solitudo Kemp v Dubrovníku 21. aţ 28. června 2014. letos v 

Chorvatsku 

Asociace Campingu ve spolupráci s Campingem Jadranu a pod záštitou FICC se 

rozhodla ukázat vám magické město Dubrovník, neocenitelný skvost 

dalmatského pobřeţí a světově proslulé UNESCO. 

Dědictví s bohatou historií a kulturou. Camping Solitudo je jediný kemp 

v Dubrovníku, který se nachází na poloostrově Babin Kuk, zelené přímořské 

oázy, která nabízí moţnost vychutnat klid a relaxaci a přesto je jen kousek od 

jedinečného kouzelného, známého opevněného města. Tento kemp je oáza v 

blízkosti krásné pláţe a nabízí kvalitní kempování v přátelské atmosféře. 

Ubytování v kempu je zajištěno v prostorných plochách a v moderních 

mobilních domech ve stínu bujné středomořské zeleně. 

Všichni účastníci si mohou rezervovat svůj pobyt v kempu, plochu, v kempu, 

mobilních domech nebo v blízkém hotelu Valamar. Účastníci, kteří se 

rozhodnou ubytovat na plochách a budou přihlášeni  individuálně budou 

rozmístěny  na volné plochy nebo se podělí s jinou skupinou, v závislosti na 

velikosti karavanu. Jednotlivé karavany mohou být přiřazeny aţ při registraci, 

proto  se  ujistěte, ţe se nacházíte vedle ostatních členů vašeho Camping clubu. 

Ubytování je moţné také v mobilních domech nebo v blízkém hotelů Valamer. 

Těšíme se na váš příjezd do Solitudo Camping a naše společně strávené chvíle 

na „15 ADRIA CAMPING RALLY“ 

 

Příjezd, registrace a ubytování účastníků 

Distribuce balíčků pro účastníky 

 

Volitelné: město Dubrovník turné průvodce (ve skupinách během dne) 

19.00 hod. Slavnostní zahájení se zábavním programem a večeře pro všechny 

účastníky. 

Dopoledne: Prohlídka kolem poloostrova Babin Kuk s baviči Odpoledne: 

Turnaje 

Slavnostní večeře pro organizátory a zástupce klubů / organizací 



Výlet volitelné: lodí na Lokrum nebo Kalamota, Lopud a Šipan ostrovy - 

autobusem výlet do Cavtatu s obědem v restauraci Konavoski Dvori 

Zábavný program v nedalekém hotelu Vatamar, Club Dubrovnik, fakultativní 

výlet do Černé Hory 

 

Volný čas pro individuální aktivity 

 

Odhlášení a odjezd z kempu 

 

7 nocí pobyt - za osobu (21. 06 . - 28. 06.2 014) 

                    4 noci pobyt -   za osobu (21. 06. - 25. 06 2014) 

               Pobyt na 3 noci  -  na osobu (21. 06. - 24. 06.  2014) 

Děti mladší neţ 12 let jsou bez poplatku. Děti 12 - 18 roky poloviční cena za 

osobu. 

 registrační poplatek, daně z pobytu, ubytování na plochách / 

auto, autokaravany, karavan nebo stan) s elektřinou. rally účast programu, 

přivítací večeře, dárek na uvítanou, 10% sleva na Bistro Solitudo a účast na 

fakultativních výletech. Účastníci jsou povinni zaplatit 30,-€ předem posádkou. 

Prosíme, zašlete vyplněnou přihlášku poštou nebo e-mailem na UKH 

(CHORVATSKO CAMPING SDRUŢENÍ) Účastníci obdrţí 

potvrzení rezervace z Camping Solitudo. 

Undruga Kampista Hrvatske – UKH 

Trg maršala Tita 3, HR – 10000 Zagreb 

ukh@camping-croatia.com 

www.camping-croatia.com 
Ubytování je možné také v mobilních domech v Camping Solitudo nebo v okolních Valamar 

Hotels: 

Camping Solitudo 

Vatoslava Lisinskop 17 

20000 Dubrovník 

T +385 52 465 010 

callcenter@valamar.com 
 

Camping Solitudo, Vatroslava Lisinskog 17, 

20000 Dubrovník 

SWIFT;PBZGHR2X/IBAN HR4723400091100153498 
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Přihlášku najdete v digitální podobě na 

internetových stránkách: www.camping-

croatia.com 

 

a odeslat ji e-mailem: ukh@camping-

croatia.com 

Undruga Kampista Hrvatske – UKH 

Trg maršala Tita 3, HR – 10000 Zagreb 

 

V Camping Solitudo, jakoţ i ve všech kempech  

Jadranu nabízíme 25% slevu pro účastníky 

rally 14 dní před příjezdem a  14 dní po Adria 

rally Extra. Přihlášení by mělo být pro před a 

po pobytu  provedeno v předstihu, s potvrzením 

o přihlášení na Adria rally, potvrzení  na e-

mailu na callcenter@valamar.com 
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