www.ficcrally2015.hr
F.I.C.C. byla původně založena v roce 1933, k oboustrannému prospěchu řady evropských kempů
klubů. Dnes představují 67 členů klubů a federací v 38 různých zemích po celém světě. F.I.C.C. se
neustále snaží podporovat druh svobody, kterým se vyznačuje táboření, s karavanem a obytnými
auty. V době, kdy je tolik lidí nepříznivě ovlivněno složitostí problémů globální ekonomiky, jsme
přesvědčeni, jak se dostat pryč od toho všeho a užívat si přírodní svět ve společnosti rodiny a přátel
jsou pozitivní síly, které obnovují a zvyšují intenzity nás v připravenosti k návratu do každodenního
světa. Ochrana zájmů táborníků a caravanistů na mezinárodní úrovni, FICC stále propaguje tuto
rostoucí formu cestovního ruchu.
Vítejte na Camping Straško - F.I.C.C. Rally hostitel 2015
Zažijte neuvěřitelné západy slunce, budete si užívat krásné večery, ochutnáte chutné dalmatské
kulinářské speciality, nebo si jen tak užívat nedotčené přírody na ostrově Pag! Auto kemp Straško je
ideálním místem pro rodinnou dovolenou v Chorvatsku, a nabízí zábavu, odpočinek a zasloužené
klidný čas během horkých letních dnů. Je mnoho lidí, kteří vidí táboření jako návrat k přírodě, ale
podle dnešních vysokých norem stanovených v kempu Straško, naši hosté si mohou nyní užívat
nejkrásnější pláž Jadranu a jeho slunce a čisté vody, ale i mohou také zažít ideální prázdniny. Mnoho
dalších aktivit, jako jsou ty, konané u rekreačního střediska, jakož i připravené animačními odborníky,
kteří obstarávají pro hosty zábavu po celý den, ale i ve večerních hodinách u zábavního centra, bude
váš pobyt v táboře ještě více uspokojující.
Jsme velmi hrdí na to, že hostitel 82. FICC WORLD RALLY CAMPING! Pro účastníky camp Straško
připravil, vedle ubytování standardních ploch i mobilní domy, různé akce, denní a večerní zábavu,
výlety, sport, animace a co nejdůležitější -dobře strávenou dovolenou!
VÍTEJTE NA 82. FICC SVĚTOVÉ CAMPING RALLY!

PROGRAM:
27. 6. 2015 sobota
• Vítání účastníků
• Welcome party - CENTRÁLNÍ STAN
• malá recepce, uvítací nápoje

28. 6. 2015 neděle
• Slavnostní otevření 82. FICC Rally, Chorvatsko 2015 - CENTRÁLNÍ STAN
• Uvítací projev FICC prezidentem a generálním ředitelem kempu Straško
• Společenský večer

29. 6. 2015 pondělí
Poznejte Novalja a STRAŠKO! - CENTRÁLNÍ STAN

30.06.2015 úterý
Big party pro účastníky rallye - CENTRÁLNÍ STAN (restaurace)

01. 7. 2015 středa
GURMÁNSKÝ večer v kempu Straško - živá hudba a ochutnávka místních specialit

02. 7. 2015 čtvrtek
Valné shromáždění FICC Rally
03. 7. 2015 pátek
Závěrečný večer
04. 7. 2015 sobota
Rally závěrečný ceremoniál

VÝLETY:

NÁRODNÍ PARK KORNATI
Národní park se nachází v centrální části chorvatského Jadranu. TRASA:
Exkurze začíná v Zadaru. Jednodenní plavba do národního parku Kornati (více než 100 ostrovů a
ostrůvků). (Některé z atrakcí jsou skalnaté s (některé 80m vysoká), velký maják, kostel ze 13. století,
stará věž, staré rybářské vesnice ..) Budeme mít dvouhodinovou pauzu, kde si můžete vychutnat
koupání v křišťálově čistém moři na dvou krásných plážích na ostrově Mana. Oběd se podává na
ostrově Kornat v domácím prostředí domu kapitána Igorovy dvouhodinový piknik. Návrat do Zadaru.
(Cena zahrnuje: aperitiv, snídaně (sendvič + džus), oběd (ryba + grilované maso, salát + ovoce) a
dostatečné množství studené víno, džusy a minerální vody)

Datum: 28. 06. 2015. / 03. 7. 2015.
Doba trvání: od 06:30 do 20:00
CENA:
• Dospělí: 52,-€ / osoba• Děti 5-12 let: 26,-€ / osoba• Děti do 5 let: zdarma
NP PLITVICE jezera
Mimořádná krása jezer a vodopádů, bohatství flory a fauny, kontrasty barev, lesa a okolních hor
prohlásili za světové přírodní dědictví UNESCO.
TRASA:
Exkurze začíná v 08:25 v Novalji, odkud se budou účastníci převezeny k Plitvickým jezerům
turistickým autobusem s průvodcem. Příjezd je plánován na 11:00, pak budete mít prohlídku
národního parku. Národní park Plitvická jezera jsou nejstarší
a největší národní park v Chorvatsku. Jsou na seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO na 30 let. Bohatství
jejích 16 vzájemně propojených jezer šumivé modro-zelené
barvy neustále tvořících pěnové překážky, jsou základním
fenomén a krásou národního parku. Zažijete přírodní krásy
pěšky podél lesních cest, křížící dřevěné mosty, plavba
electro lodí a jízda na vyhlídkovém vozidle). Volný čas na
oběd v 13:00. Odjezd z Plitvických jezer v 17:00 a příjezd na ostrov Pag plánován na 19:30.
Datum: 28. 06. 2015. / 29. 06. 2015.
Doba trvání: 8:20 do 19:30 hodin
CENA:
• Dospělí: 51,-€ / osoba• Děti 5-12 let: 25,50,-€ / osoba• Děti do 5 let: zdarma

NÁRODNÍ PARK KRKA
Přírodní a krasový jev s etno vesnicí oceněn Zlatou florou Evropy. Setkání s krásnou, nedotčenou
přírodou. Procházka po četných cestách a malých mostech s
kouzelným šuměním vodopádů.
TRASA:

Exkurze začíná v Novalji, odkud se budou převezeni do Národního parku Krka turistickým autobusem
s průvodcem. Budete mít prohlídku parku, Skradinski Buk (jeden z nejatraktivnějších vodopádů s
kapacitou 17 stupňů), staré mlýny, kde se pšenice mlela mezi mlýnskými kameny, etnografické sbírky
a vodní mlýn, který sloužil jako změkčovadla tkanin (sílou vody byl použit pro změkčení vlny).
(Krka vodopády jsou skvělým místem pro koupání, vyrašte na procházku, vydejte se na plavbu lodí, a
využít celou řadu gastronomických služeb.) Volný čas na oběd. Návrat do Novalja.
Datum: 30. 06. 2015. / 01. 7. 2015.
Doba trvání: 8:20 do 19:30 hodin
CENA:
• Dospělí: 47,-€ / osoba• Děti 5-12 rok: 33,-€ / osoba• Děti do 5 let: zdarma

KANOE SAFARI
Jízda na kajaku po řece Zrmanja s odborným průvodcem a kapitánem. Užijte si krásnou krajinu s
fascinujícími vodopády a plavat pod nimi.
TRASA:
Exkurze začíná v Novalji, odkud budete převezeni na Kaštel
Žegarski turistickými autobusy. Jízda na kajaku tour (Změna,
pokyny a stravování), začíná v 09:30. První část cesty k ústí řeky
Krupá trvá hodinu a tři čtvrtě; návštěva, koupání a piknik u
vodopádu Krupa trvá ještě hodinu a půl; a umožňuje další dvě
hodiny na kajaku po řece Zrmanja na Muškovci. To dělá celkem tři
hodiny na kajaku po řece a hodinu a půl pro občasné přestávky a koupání. Jízda na kajaku není
únavná nebo nebezpečná, voda je čistá a teplá během letních měsíců, což je perfektní dobrodružství
pro začátečníky. Máme v plánu vrátit se do Novalje v 18:00.
KAJAKY a ZAŘÍZENÍ
Budete mít k dispozici sit-on-top kajak pro dva dospělé a extra sedadlo pro dítě do 12 let každý kajak
je vybaven vodotěsnou nádoby 25 litrů (pro kameru, dokumenty, suché oblečení, potravin). Každý
účastník bude poskytnuta pádlo, plovací vestu, a jízda na kajaku přilbu, zatímco dlouhé neoprénové
obleky a déšť bundy jsou použity v případě chladného nebo větrném počasí.

OSOBNÍ VYBAVENÍ
Ujistěte se, že přinese košili, plavky nebo plavky, ručník, navíc ponožky, vodní sandály nebo boty, a v
případě chladného počasí triko s dlouhým rukávem (nejlépe z umělé hmoty). Pokud nosíte brýle
ujistěte se, že si zajistí brýle řetízkem. Pořadatel exkurze není zodpovědný za ztracený, poškozený
nebo chybějící majetek.
Datum: 29. 06. 2015. / 07. 2. 2015.
CENA: kánoe SAFARI – 49,-€ osoba

PAGBAY CRUISE
Jednodenní výlet zátoka Pag. Plavit se po stopách potopeného římského město Cissa, koupání na
písečných plážích a koupání v jeskyni.

• TRASA:
Exkurze začíná v hlavním přístavišti města Pag. Zatímco se
budete těšit z uvítacího nápoje loďí se dostanete do
potopeného římského města Cissa (2 c. AC) a pláže stejného
jména, užijete si koupání a relaxaci. Oběd se podává v malé
fi Shing vesnici Metajna. K dispozici jsou Nápoje (voda, víno
a ovocné šťávy), celý den. Naší další zastávkou je jedna z
nejkrásnějších pláží na Pag zátoka, Beritnica, ideální místo
pro koupání. Naší poslední zastávkou je jeskyně. Loď bude
kotvit bezpečně podél pobřeží a budete mít možnost navštívit několik set metrů dlouhou jeskyni,
spolu s členem posádky.Fi První část je možné projít pěšky, postupně vstupuje do moře a doplavete k
východu. Na naší cestě zpět loď bude plavat v bezprostřední blízkosti Maškalić skály a pláže Veliki a
Mali Zaton, a pomalu do města Pag, kde exkurze končí.

Datum: 30. 06. 2015. / 01. 07. 2015.
Doba trvání: 08:30 do 18:00
CENA:
• Dospělí: 43,-€ / osoba• Děti 5-12 rok: 22,-€ / osoba• Děti do 5 let: zdarma

Lun Olive Tree Road
Botanická rezervace s četnými olivovými druhy dřevin na území Lun je považován za světově unikátní
jev. Tato fascinující a jedinečná oáza biblických olivovníků zachovává klid pod korunami stromů
chiliastických stromů.
Pag sýr Road
Autochtonní produkt, který je srovnatelný s nejslavnějšími světovými sýry. Jeho bohatá a aromatická
chuť je výsledkem ostrova kamene a soli, léčivých aromatických bylin, jakož i tradice ostrova Pag.
Boškinac, který zaujímá Vínou cestu
Vinařská tradice a mírné středomořské klima přispěly k rozvoji fl avourful autochtonních odrůd vín a
vinných destilátů infundovaných s medicianal bylinkami.
TRASA:
Prohlídka začíná v Novalji v dopoledních hodinách, odkud se přepravíme do Kolan. Tam pak budete
příjmuti na prohlídku sýra , kde vám bude vyprávěno o
technologii a postupu sýrů a mate možnost ochutnat Pag sýr. Po
ochutnávce sýrů se vydáme směrem k Lun se projít přes
botanické rezervy a dozvědět se o historii oliv a jejich význam
dnes. Prohlídka pokračuje návštěvou Boskinac hotelu můžete se
těšit na ochutnávky vín a dozvědět se o druhech hroznů,
pěstování révy, a jak se vinná réva pěstuje. Návrat do Novalje je
plánováno v odpoledních hodinách.
Další volby:
Oběd v hotelu Boskinac (domácí minestrone se šunkou, dušené maso s makarony, jablečný koláč).
Datum: 07. 2. 2015 / 03. 7. 2015
Cena:
Dospělí: 34,-€ / osoba
• Dospělí + oběd: 46,-€ / osoba
• Děti do 5 let: zdarma

www.ficcrally2015.hr
Cena: 130,-€ - za dospělou osobu
65,-€ - děti 12 až 17 let
Adresa:
Udruga kampista hrvatske
Trg. m. Tita 3, HR-10000 Zagreb, Croatia
Tel.: +385 (0)98 1607 910
ukh@camping-groatia.com

www.camping-croatia.com

Přihlášky do 30. 4. 2015
Platba:
Hadria d.o.o.
Trg Loža 1, HR-53291 Novalja, Croatia
IBAN: HR59 2500 0091 1010 50945
Bank: Hypo Alpe Adria Bank d.d. Zagreb
S.W.I.F.T. Code (bic) Haabhr 22

Při objednávce mobilehomes se platí 120,-€ za den
+ 50,-€ camping pas za osobu

