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✔ až 8 poukazů zdarma

KOLEKTIVY

2021
LÉTO

Š
K

O
LN

Í•
S
P

O
R

T
O

V
N

Í•
Z
Á
JM

O
V
É

 doku 2021 let kolek  26.8.2020 0:23  Stránka 1



590 Kč/mobilní dům
fakultativně ložní
prádlo 290 Kč/os. 
ručníky 100 Kč/os.

CENOVÁ TABULKAwww.victoria-ck.cz

Tabulka 2

Cena dopravy z celé âR
(svozové trasy A, B, C, D, E)

Příplatek za přistavení autobusu mimo svozové trasy A, B, C, D, E (minimálně 40 osob)

Vzdálenost (km)

Příplatek (Kč/os.)

ISTRIE, KRK MAKARSKÁ
RIVIÉRA

LOŠINJ,
PELJEŠAC

RAB, 
BIOGRAD N. M.,
MURTER, VODICE

CHORVATSKO

PALMOVÁ
RIVIÉRA GARGÁNO ELBA AZUROVÉ

POBŘEŽÍ

ITÁLIE FRANCIE

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA

SARDINIE ŠTÝRSKO

RAKOUSKO
LAGO DI GARDA,

VENETO,
EMILIA ROMAGNA

30 50 80 100 130 170

+ 50 Kč + 90 Kč + 140 Kč + 180 Kč + 230 Kč + 280 Kč2.200 Kã 2.400 Kã 2.500 Kã 2.600 Kã 2.200 Kã 2.600 Kã 2.900 Kã 3.300 Kã 5.300 Kã 3.300 Kã 900 Kã

• Počet volných poukazů se odvíjí od počtu osob, platících jak za ubytování, tak za dopravu.

• Nabídka ubytování v hotelech je k dispozici v katalogu Léto 2021.

WC/sprcha, klima, TV
WC/sprcha, klima

TV, Wi-Fi

ISTRIE:
2 Solaris Naturist 

Camping Resort

4 Orsera Camping
Resort

OSTROV LOŠINJ:
6 Camping Village 

& Resort Poljana

OSTROV MURTER:
11 Jezera Village

Holiday Resort

DALMÁCIE:
12 Camping Imperial

14 Camping Park Soline

EMILIA ROMAGNA:
21 Mare e Pineta

International
Camping 

OSTROV MURTER:
11 Jezera Village

Holiday Resort

PALMOVÁ RIVIÉRA:
23 Martinsicuro, 

rezidence
Astro Marino 

ISTRIE:
1 Lanterna Premium 

Camping Resort

OSTROV RAB:
10 San Marino

Camping Resort

ISTRIE:
5 Centro Vacanze

Bi Village

MAKARSKÁ RIVIÉRA:
15 Camping Dole

LAGO DI GARDA:
16 Camping Bella

Italia

VENETO:
20 Camping Village

Mediterraneo

19 Camping Village
Cavallino

PALMOVÁ RIVIÉRA:
24 Salinello Villaggio

VENETO:
17 Centro Vacanze

San Franceso

PALMOVÁ RIVIÉRA:
22 Riva Nuova 

Camping Village

OSTROV ELBA:
27 Camping Ville 

degli Ulivi

OSTROV SARDINIE:
29 Camping Village

Baia Blu 
la Tortuga

AZUROVÉ POBŘEŽÍ:
30 Camping Les 

Prairies de la Mer

ISTRIE:
1 Lanterna Premium 

Camping Resort

OSTROV RAB:
9 Padova Premium

Camping Resort

ISTRIE:
3 Istra Premium

Camping Resort

VENETO:
19 Union Lido

1.400,–

1.600,–

1.800,–

2.000,–

2.200,–

2.500,–

3.500,–

2.500,–

2.000,–

1.600,–

1.400,–

1.600,–

1.800,–

2.200,–

2.600,–

2.900,–

3.500,–

3.900,–

4.900,–

3.900,–

2.900,–

2.200,–

1.800,–

1.600,–

1.400,–

1.800,–

2.000,–

2.400,–

2.900,–

3.500,–

3.900,–

4.900,–

5.900,–

4.900,–

3.500,–

2.400,–

2.000,–

1.800,–

1.600,–

2.000,–

2.400,–

2.900,–

3.500,–

4.900,–

5.900,–

6.900,–

7.900,–

6.900,–

4.900,–

2.900,–

2.400,–

2.000,–

1.800,–

2.400,–

2.900,–

3.900,–

4.500,–

5.900,–

6.900,–

7.900,–

8.900,–

7.900,–

5.900,–

3.900,–

2.900,–

2.400,–

2.200,–

2.400,–

2.900,–

3.900,–

4.500,–

5.900,–

6.900,–

7.900,–

8.900,–

7.900,–

5.900,–

3.900,–

2.900,–

2.400,–

2.200,–

3.500,–

3.900,–

4.900,–

3.900,–

2.900,–

2.200,–

ŠTÝRSKO:
31 Camping Bella

Austria

WC/sprcha, klima WC/sprcha, klimaWC/sprcha, klima WC/sprcha, klima WC/sprcha, klima WC/sprcha, klima WC/sprcha, klima WC/sprcha, klima WC/sprcha, klima

2X WC/sprcha, 2X klima,
sat-TV, Wi-Fi, myčka

WC/sprcha, klima, sat-TV,
Wi-Fi, myčka WC/sprcha, klima, 

2x WC/sprcha, 2x klima,
sat-TV, Wi-Fi, myčka

19
1

1.000 Kč

20–29
2

2.000 Kč

30–35
3

3.000 Kč

36–40
4

4.000 Kč

41–49
5

5.000 Kč

50–59
6

6.000 Kč

60–69
7

7.000 Kč

70 a více
8

8.000 Kč
1.000 Kč/pedagog

viz str. 4

–

140 Kč

280 Kč

–

140 Kč

280 Kč

–

140 Kč

280 Kč

210 Kč

210 Kč

210 Kč

–

140 Kč

280 Kč

–

140 Kč

280 Kč

ITÁLIE ITÁLIE ITÁLIECHORVATSKO CHORVATSKO CHORVATSKO CHORVATSKO

počet platících osob
počet volných poukazů
organizátorská odměna

příspěvek na stravu

POâET
dnÛ/nocíT E R M Í N Y

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

19
1

1.000 Kč

20–29
2

2.000 Kč

30–39
3

3.000 Kč

40 a více
4

4.000 Kč

CHORVATSKO ITÁLIECHORVATSKOITÁLIE ITÁLIE FRANCIE

MOBILNÍ DOMYSlevy 
z tabulkové ceny ubytování

– 10%
do 31. 12. 2020

Při uzavření smlouvy a složení zálohy
40 % do uvedeného termínu.
Podmínkou pro přiznání slevy 
je současné využití dopravy CK!
Ve všech kempových kapacitách

platí minimální obsazenost 4 osoby.

APARTMÁNY
CE

NY
UB

YT
OV

ÁN
Í

Komplexní cestovní pojištění 290 Kč/os. (min. 25 platících osob), děti do 12 let sleva 50 %; připojištění EXTRA (Covid-19) + 290 Kč/os.

viz str. 4viz str. 4 viz str. 4 viz str. 4 viz str. 4viz str. 4

osoby do 12 let

osoby od 12 do 18 let

osoby od 18 let

rozšířená polopenze z polní kuchyně
plná penze z polní kuchyně

RAKOUSKO

POBYTOVÁ
TAXA

ST
RA

VA

ZÁVĚREČNÝ ÚKLID ZÁKLADNÍ

VRATNÁ KAUCE

POJIŠTĚNÍ ERV Evropská pojišťovna a. s.

KONKRÉTNÍ UBYTOVACÍ JEDNOTKA

NADSTANDARDNÍ UBYTOVÁNÍ

Vedoucí,
pedagogický dozor, 
zdravotník
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K

2.000 Kč (80 €)/mobilní dům – 2.000 Kč (80 €)/apt.

590 Kč/mobilní dům Lux, Domus, Classic; 690 Kč/mobilní dům Lux Grand; 790 Kč/mobilní dům X-Line, X-Line Design; fakultativně ložní prádlo 290 Kč/os., ručníky 100 Kč/os.
990 Kč/Premium Exclusive Family, ložní prádlo + ručníky 390 Kč/os.

590 Kč/mono
790 Kč/bilo

v ceně pobytu

7x ubytování v mobilním domě, spotřeba vody a energie, pojištění CK proti úpadkuCENY V TABULCE ZAHRNUJÍ

2.400 Kč

3.600 Kč

2.400 Kč

3.600 Kč

2.400 Kč

3.600 Kč

2.500 Kč

3.700 Kč

2.600 Kč

3.800 Kč

pohled moře
(Lux. Ap. B)

1.200 Kč/termín
––

– – –

zóna Bella Vista (Orsera) 1.200 Kč/mob. dům;
zóna A (Estensi) 1.200 Kč/mob. dům;

Lux Grand (Soline) 1.200 Kč/mob. dům

Lux (Stella del Sud)
1.200 Kč/mob. dům

Lux Grand (Lanterna, San Marino) 1.200 Kč/mobilní dům;
Premium Exclusive Family (San Marino) 4.000 Kč/mobilní dům;

X-Line Design (Salinello) 4.000 Kč/mobilní dům

I. zóna – moře
2.000 Kč/mobilní

dům (Padova)

I. zóna – moře
4.000 Kč/mobilní

dům

Lux Grand (Dole) 1.200 Kč/mob. dům;
X-line (Dole) 4.000 Kč/mob. dům;

Lux (Elba) 1.200 Kč/mob. dům

790 Kč/Premium Exclusive Chalets
990 Kč/Premium Exclusive Grand
ložní prádlo + ručníky 390 Kč/os.

4.000 Kč (150) €/mobilní dům 2.000 Kč (80) €/mob. d.

200 Kč/mobilní dům/termín

7x ubytování v apartmánu, spotřeba vody 
a energie, ložní prádlo a závěrečný úklid 
(mimo Itálii), pojištění CK proti úpadku

800,–

1.000,–

1.200,–

1.400,–

1.600,–

2.500,–

1.600,–

1.200,–

1.000,–

800,–

1.400,–

1.600,–

1.800,–

2.000,–

2.200,–

2.500,–

2.900,–

3.900,–

2.900,–

2.200,–

1.800,–

1.600,–

1.400,–

1.000,–

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

2. 4.– 9. 5.
7. 5.–30. 5.

28. 5.– 6. 6.
4. 6.–13. 6.

11. 6.–20. 6.
18. 6.–27. 6.
25. 6.–4. 7.

20. 8.–29. 8.
27. 8.– 5. 9.
3. 9.–12. 9.

10. 9.–19. 9.
17. 9.–26. 9.
24. 9.–31. 10.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

2. 7., 9. 7., 16. 7.,
23. 7., 30. 7.,
6. 8., 13. 8.

1.000 Kč/pedagog

PALMOVÁ RIVIÉRA:
25 Camping Village

Tam Tam

GARGÁNO:
26 Stella del Sud

Camping Villaggio

1.800,–

1.800,–

2.200,–

2.600,–

2.900,–

U apartmánů je podmínkou
plné obsazení ubytovací jednotky.

Tabulka 3

VICTORIA MOBILNÍ
DOMY PREMIUM
EXCLUSIVE GRAND

CHALETS

VICTORIA MOBILNÍ
DOMY LUX
SUPERIOR

VICTORIA MOBILNÍ
DOMY PREMIUM
EXCLUSIVE GRAND

2
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10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

Pá

2. 4.– 9. 5.
7. 5.–30. 5.

28. 5.– 6. 6.
4. 6.–13. 6.

11. 6.–20. 6.
18. 6.–27. 6.
25. 6.–4. 7.

20. 8.–29. 8.
27. 8.– 5. 9.
3. 9.–12. 9.

10. 9.–19. 9.
17. 9.–26. 9.
24. 9.–31. 10.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

CENOVÁ TABULKA www.victoria-ck.cz
CE

NY
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POâET
dnÛ/nocíT E R M Í N Y

Slevy 
z tabulkové ceny ubytování

– 10%
do 31. 12. 2020

Při uzavření smlouvy a složení zálohy
40 % do uvedeného termínu. Podmínkou

pro přiznání slevy je současné využití
dopravy CK! Ve všech kempových kapaci-
tách platí minimální obsazenost 4 osoby 

(Gargáno – chatky 6 osob).

–

1.400,–

1.600,–

1.800,–

2.200,–

2.500,–

2.900,–

3.900,–

2.900,–

2.200,–

1.800,–

1.600,–

1.400,–

–

–

1.000,–

1.200,–

1.400,–

1.600,–

1.800,–

2.100,–

3.000,–

2.100,–

1.600,–

1.400,–

1.200,–

1.000,–

800,–

–

800,–

1.000,–

1.200,–

1.400,–

1.600,–

1.800,–

2.800,–

1.800,–

1.400,–

1.200,–

1.000,–

800,–

–

–

1.000,–

1.200,–

1.400,–

1.600,–

1.800,–

2.100,–

3.000,–

2.100,–

1.600,–

1.400,–

1.200,–

1.000,–

800,–

GARGÁNO:
26 Stella del Sud

Camping Villaggio

MAKARSKÁ RIVIÉRA:
15 Camping Dole

OSTROV ELBA:
27 Camping

Ville degli Ulivi

klima za příplatekklima v ceně (Krk) klima za příplatek
WC/sprcha

klima za příplatek

OSTROV KRK:
7 Baška Beach 

Camping Resort

8 Bunculuka Naturist
Camping Resort

ITÁLIE

OSTROV ELBA:
28 Camping Casa

dei Prati

–

600,–

800,–

1.000,–

1.200,–

1.400,–

1.600,–

2.500,–

1.600,–

1.200,–

1.000,–

800,–

600,–

–

ISTRIE:
4 Orsera Camping

Resort

OSTROV RAB:
10 San Marino 

Camping Resort

OSTROV MURTER:
11 Jezera Village

Holiday Resort

MAKARSKÁ RIVIÉRA:
15 Camping Dole

PELJEŠAC:
13 Camping Perna

PALMOVÁ RIVIÉRA:
22 Riva Nuova

Camping Village 

GARGÁNO:
26 Stella del Sud

Camping Villaggio

OSTROV ELBA:
28 Camping

Casa dei Prati

19

1
1.000 Kč

20–29

2
2.000 Kč

30–35

3
3.000 Kč

36–40

4
4.000 Kč

41–49

5
5.000 Kč

50–59

6
6.000 Kč

60–69

7
7.000 Kč

70 a více

8
8.000 Kč

1.000 Kč/pedagog

–

140 Kč

280 Kč

–

140 Kč

280 Kč

–

140 Kč

280 Kč

počet platících osob

počet volných poukazů
organizátorská odměna

příspěvek na stravu

CHORVATSKO ITÁLIE CHORVATSKO ITÁLIE CHORVATSKO ITÁLIE

CHATKYKARAVANYZAŘÍZENÉ STANY

Komplexní cestovní pojištění 290 Kč/os. (min. 25 platících osob), děti do 12 let sleva 50 %; připojištění EXTRA (Covid-19) + 290 Kč/os.

viz str. 4 viz str. 4

osoby do 12 let

osoby od 12 do 18 let

osoby od 18 let

POJIŠTĚNÍ ERV Evropská pojišťovna a. s.

rozšířená polopenze z polní kuchyně

plná penze z polní kuchyně

POBYTOVÁ
TAXA

ST
RA

VA

ZÁVĚREČNÝ ÚKLID ZÁKLADNÍ

VRATNÁ KAUCE

KLIMATIZACE

Vedoucí, 
pedagogický dozor, 
zdravotník

M
OŽ
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PŘ
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BJ

ED
NA

T
PO

VI
NN

Ý
PŘ

ÍP
LA
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K

viz str. 4

vlastní úklid ubytovacích jednotek Krk 390 Kč/karavan, Elba vlastní úklid vlastní úklid390 Kč/chatka

1.000 Kč (40 €)/stan, karavan, chatka

7x ubytování v chatce, spotřeba vody 
a energie, pojištění CK proti úpadku

7x ubytování v karavanu, spotřeba vody 
a energie, pojištění CK proti úpadku

7x ubytování ve stanu, spotřeba vody 
a energie, pojištění CK proti úpadku

CENY V TABULCE ZAHRNUJÍ

2.100 Kč

3.300 Kč

2.300 Kč

3.500 Kč

– – 1.200 Kč/karavan 1.200 Kč/chatka fakultat. 35 €/chatka

Nabízíme parkování Vašich vozidel na oplocené ploše
přímo v odjezdovém terminálu CK v Brně po dobu
Vašeho zájezdu.
Parkování v ceně 75 Kč/den je nutné uvést ve
smlouvě o zájezdu a uhradit v CK nejpozději den
před odjezdem. Při platbě v den odjezdu činí cena
parkovného 100 Kč/den. Zajistěte si parkování
včas, počet míst je omezen.

NEP¤EHLÉDNùTE

Lanterna u Poreče

Vrsar
Baška

Peterdorf

Lopar
Rab

Biograd n.M.

Vodice

Orebič

Murter

Živogošče

Martinsicuro 

Lago di Garda Caorle
Cavallino

Lido degli Estensi

Tortoreto Lido
Giulianova Lido

Marina
di Campo

Saint Tropez

Lacona

Aglientu

Lido del Sole

Mali Lošinj

Fažana

Funtana

31

1
2
3

4
5

6

7 8

9
10

14

12
11

15

13

16 17181920

21

2223
24
25

26

2728

29

30

Vodní atrakce
nebo
aquapark

AnimaceWellness

Bazén
otevřený

Cyklistika,
cyklostezky

Horolezectví,
ferraty

Restaurace

Víceúčelové 
hřiště

Jízda na koniMinigolf,
golf

Dětské hřiště

Posilovna nebo
fitness
centrum

Možnost 
potápění,
potápěčské
kurzy

Automatická 
pračka

Supermarket 
nebo
minimarket

Domácí zvíře
nepovoleno

Sauna

Stolní tenis

POUŽITÉ PIKTOGRAMY

Satelitní TV

Zábavní park Windsurfing
nebo
plachtění

Tenisové kurty

WiFi
internetové
připojení

Trekking nebo
nordic walking

Volejbal. nebo
beachvolejbal.
hřiště

Možnost
grilování

Biliár

RybařeníPlážový servis

Vzdálenost 
na pláž

Bezbariérový
přístup

Terminál CK Victoria v Brně, Heršpická 13
(k dispozici klientská čekárna, toalety, minimarket, automaty na občerstvení
a nápoje, možnost parkování vozidel klientů po dobu zájezdu)

2. 7., 9. 7., 16. 7.,
23. 7., 30. 7.,
6. 8., 13. 8.
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daní. V případě plné penze končí obědem nebo balíčkem na
cestu. Stravovací služby jsou bez obsluhy a mytí použitého
nádobí. Výdej stravy probíhá v prostoru k tomu určeném
a klienti konzumují stravu na stolech u vlastních mobilních
domů, chatek, stanů nebo karavanů. 
Vzorový jídelníček je k dispozici v CK.
Školním kolektivům je zajištěn pitný režim.
Upozorňujeme, že hromadné stravování nelze zajistit v kaž-
dém středisku a ve všech termínech.

DOPRAVA
Je zajišťována autobusy (49–81 míst) v zájezdové úpravě.
Během cesty se po 3–4 hodinách jízdy konají přestávky, při
kterých řidiči podávají za poplatek teplé a studené nápoje.
Autobusy dopraví klienty vždy až do místa pobytu. Doba pře-
pravy je 5–28 hodin a probíhá zpravidla v nočních hodinách
(není-li uvedeno jinak). 
Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které mohou
v dopravě nastat (počasí, kontrola cestovních dokladů, tech-
nické problémy, přeplněné silniční koridory apod.) může do-
jít k prodloužení předpokládané doby přepravy, případně ke
změně v hodině odjezdu či příjezdu. Přes maximální snahu
nemůže cestovní kancelář většinou tyto okolnosti ovlivnit
a tedy ani vyloučit. Nedoporučujeme proto našim klientům
sjednávat si důležitá jednání či schůzky ve dnech odjezdů
i příjezdů. Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že první
a poslední den v cílovém místě zájezdu je určen k přepravě,
nikoliv k samotné rekreaci. Z důvodu zachování přiznivé ce-
ny dopravy, zejména v okrajových termínech, může dojít
v rámci jednoho autobusu ke spojení více pobytových míst.
Přistavit autobus k odjezdu je po dohodě možné v rámci ce-
lé ČR. Ceny dopravy pro 1 osobu do jednotlivých pobytových
míst z hlavních svozových míst a příplatky za přistavení au-
tobusu mimo hlavní svozové trasy jsou v tab. 2. Uvedené pří-
platky jsou platné při minimálním počtu 40 platících osob
z jednoho odjezdového místa.
Za příplatek 8000 Kč (cyklovlek 10.000 Kč) + úhrada za tra-
jekt (Elba + 10.000 Kč, Rab + 5.000 Kč) je možno objednat
vlek za autobus.
Užije-li skupina k přepravě vlastní autobus, musí uhradit je-
ho parkovné 1.200 Kč/den (pokud to kemp umožňuje).

Vzhledem k tomu, že velikost zavazadlového prostoru auto-
busu je limitována a autobusy nesmějí být z bezpečnostních
důvodů přetěžovány, je nutné omezit počet i velikost pře-
pravovaných zavazadel každého účastníka zájezdu. 
Povolené limity na osobu:
a) osobní zavazadla o max. celkové hmotnosti 20 kg
b) malé příruční zavazadlo do autobusu o max. hmotnosti
2 kg.
CK si vyhrazuje právo nepřepravit nepřiměřené zavazadlo,
jakékoliv bedny, přepravky aj.
Všechna zavazadla musí být označena štítkem se jménem kli-
enta a místem pobytu. Povinností klienta je dohlížet na svá
zavazadla během celé doby přepravy, zejména při přestupech;
cennosti neukládat do zavazadlového prostoru a nenechávat
je bez dozoru.
Doporučujeme klientům uzavřít Komplexní cestovní pojištění
od ERV Evropské pojišťovny a.s., zahrnující pojištění zavaza-
del, řešící i jejich případné poškození.
UPOZORNĚNÍ:
Sportovní vybavení (podložky pro aerobic, jízdní kola, padd-
leboardy, nafukovací čluny, potápěčská výstroj apod.) a suro-
viny pro vlastní společnou kuchyň je možné přepravit pouze
v případě objednání vleku za autobus.
CK si vyhrazuje právo vyloučit ze zájezdu osoby podnapilé,
osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se ne-
vhodně (a to i slovně) jak vůči ostatním klientům tak i řidi-
čům či průvodcům. Vyloučení z přepravy na základě některé-
ho z těchto důvodů je zcela bez náhrady. CK se v tomto pří-
padě vyvazuje z veškerých přepravních povinností. Ve všech
autobusech platí zákaz kouření!

STŘÍDÁNÍ TURNUSŮ
Příjezd autobusů do všech pobytových míst je plánován
v ranních resp. dopoledních hodinách (podle vzdálenosti
střediska).
Ubytování přijíždějících klientů probíhá dle pokynů delegáta
zpravidla po 12. hodině (v případech, kdy klient uklízí sám),
po 16. hodině (tam, kde klient hradí povinný závěrečný
úklid). Upozorňujeme na to, že do doby ubytování a po ukon-

čení ubytování není možné ubytovací zařízení užívat. Uve-
denou dobu doporučujeme strávit pobytem u moře. Osoby
končící pobyt musí opustit ubytovací zařízení dle pokynů de-
legáta, nejpozději však do 9 hod. a zavazadla přenést na ur-
čené místo. CK neručí za zavazadla ani za jejich obsah a ne-
zajišťuje jejich hlídání. Odjezd z kempu je zpravidla v odpo-
ledních až večerních hodinách. CK si vyhrazuje právo na změ-
nu hodiny odjezdu. Návrat do ČR na místo odjezdu je po-
slední den Vašeho zájezdu.

ÚKLID
U pobytů v karavanech (vyjma na Krku), všech stanech a chat-
kách na Gargánu není úklid v ceně pobytu (viz tab. 1).
Průběžný i závěrečný úklid provádějí klienti sami. Na konci
pobytu se ubytovací zařízení musí předávat delegátovi vždy
čisté, deky a molitany vyklepané, ložnice vymetené, odpad-
ky vynesené, podlaha umytá, lednice a vařič očištěný, ledni-
ce navíc odmražená a vytřená, umyté a utřené nádobí. Za
úklid odpovídá vedoucí skupinového zájezdu.
U pobytů v mobilních domech, chatkách (Živogošče), karava-
nech (Krk) a apartmánech (Astro Marino) je závěrečný úklid
povinným příplatkem (viz cenová tabulka). Jedná se o úklid
základní, který nezahrnuje: úklid kuchyně, vynesení odpad-
ků, odmražení a vytření lednice. Tyto úkony klienti provádě-
jí sami dle pokynů delegáta.
V případě jejich neprovedení je delegát CK oprávněn do-
účtovat částku, odpovídající zajištění kompletního úklidu.
Stejnou částku je oprávněn účtovat i při nadměrném znečiš-
tění ubytovací jednotky. K úhradě účtované částky může být
použita kauce. Delegát provádí inventární kontrolu.

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Ve všech pobytových místech je v blízkosti kempu zdravotní
zařízení nebo ordinace s lékařem. Léky a ošetření se hradí na
místě z vlastních zdrojů. Ve vlastním zájmu si každý účast-
ník vozí s sebou základní zdravotní materiál pro první po-
moc, osobní léky a finanční rezervu na krytí lékařských úko-
nů. Doporučujeme účinné ochranné krémy proti intenzivní-
mu slunečnímu záření, sluneční brýle a do některých středi-
sek prostředky proti létajícímu a lezoucímu hmyzu, event.
obuv do vody.

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Není zahrnuto do cen zájezdů. Ve všech našich pobočkách
a u autorizovaných prodejců Vám nabízíme možnost uza-
vření tohoto pojištění u ERV Evropské pojišťovny a. s.

Pro skupiny nabízíme zvýhodněné Komplexní cestovní pojiš-
tění. Zahrnuje léčebné výlohy, aktivní asistenci, převoz, re-
patriaci, náklady na opatrovníka, trvalé následky úrazu, ško-
du na osobních věcech, odpovědnost za škodu na zdraví, ško-
du na majetku, právní zastoupení, úhradu stornopoplatku.
Jeho uzavření doporučujeme. Cena za osobu a pobyt do 24
dnů je 290 Kč (dítě do 12 let 50% sleva – rozhoduje věk dí-
těte v den nástupu na zájezd). Cena platí při min. počtu 25
pojištěných. Nová je možnost sjednání připojištění EXTRA
(Covid 19) +290 Kč/os.
● Jako doklad o uzavření Komplexního cestovního pojiště-

ní slouží uzavřená smlouva o zájezdu/objednávka služeb.
● Nedílnou součástí uzavřeného cestovního pojištění jsou

Všeobecné pojistné podmínky, upravující smluvní vztah
a podmínky plnění mezi pojištěným (klientem CK) a ERV
Evropskou pojišťovnou a. s.

● Veškeré plnění vyplývající z uzavřeného pojištění vyřizuje
pojištěný s ERV Evropskou pojišťovnou a. s.
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 
zákaznické centrum: +420 221 860 860
www.ERVpojistovna.cz, e-mail: klient@ERVpojistovna.cz

CK poskytne nutné podklady pro řešení pojistné události.

DELEGÁT V MÍSTĚ POBYTU
Česky mluvící stálý delegát je ve většině pobytových míst.
V kempech a apartmánech plní současně i funkci správce,
jež zajišťuje ubytování, nabízí fakultativní výlety místních
organizátorů, organizuje informativní schůzky, pomoc při
nemoci a úrazu (nezajišťuje však služby lékaře, převozu a asi-
stence, které jsou plně v kompetenci asistenčních služeb po-
jišťoven, kterou klient v případě nutnosti kontaktuje). Řeší
technické problémy s inventářem a dohlíží na dodržování řá-
du kempu a vnitřního řádu CK. Má svou pracovní dobu, ale
v případě vážných problémů je Vám k dispozici i mimo ni.

DÉLKA A ROZSAH ZÁJEZDU
Délka zájezdu je v katalogu vyjádřena počtem dní a nocí. Do
celkového počtu dní autobusových zájezdů jsou zahrnuty
i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v pří-
padech, kdy doprava je organizována v nočních, popřípadě
ranních hodinách. Za služby nečerpané z titulu zpoždění do-
pravy nemůže CK poskytnout žádnou finanční náhradu.

UBYTOVÁNÍ
CK zajišťuje ubytování v kempech ve vlastních mobilních do-
mech, chatkách, zařízených stanech a karavanech nebo
v pronajatých apartmánových domech.

Kempy
Všechny kempy, kde zajišťujeme ubytování, odpovídají mezi-
národnímu standardu. V každém jsou místní recepce, res-
taurace, obchody s potravinami a dostatečné množství umý-
váren s WC a sprchami s tekoucí teplou a studenou pitnou
vodou. Kempy mají svůj řád, který jsou klienti povinni dodr-
žovat, stejně jako vnitřní řád CK Victoria určený pro pobyt
v nich. Nerespektování a opakované hrubé porušování řádů
kempu může být důvodem i k vyhoštění z ubytovacího zaří-
zení bez náhrady.

● Mobilní domy (viz str. 5–8)
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 kompletně vybavených
6-lůžkových mobilních domů (není-li uvedeno jinak).

● Chatky (viz str. 9)
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 kompletně vybavených
6-lůžkových chatek (v Itálii – Gargáno je nutno chatky obsa-
dit vždy 6 osobami).

● Zařízené stany (viz str. 10)
Jedná se o stany pro 4–6 osob. Všechny jsou postaveny na
dřevěných podlážkách, které zaručují bezproblémový pobyt
v případě nepříznivého počasí. Ložnice jsou vybaveny pevnou
postelí s molitanovou matrací, dekami a polštáři. V kuchyň-
ském koutu je elektrický nebo plynový vařič, lednice 120 l
s mrazákem a potřeby pro vaření a stolování (hrnce, pánev,
talíře, hrnky, skleničky, otvírák, příbory, kanystr na vodu), zá-
kladní pomůcky pro úklid (lavor, kbelík, hadr, smetáček s lo-
patkou). Stan má elektrické osvětlení, zásuvku 220 V, šatní
skříň s ramínky a plastový zahradní nábytek (stůl, židle). 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 kompletně vybavených
6-lůžkových stanů (není-li uvedeno jinak).

● Karavany se stanovými přístavbami (viz str. 10)
Jedná se o 5-lůžkové ev. 4-lůžkové karavany s možností při-
stýlky. Lůžka jsou molitanová, vybavená dekami a malými
polštářky. Ve stanové přístavbě karavanu je kuchyňka, jejíž
výbava je shodná s kuchyňkou ve stanech. V některých kem-
pech jsou karavany vybaveny klimatizací. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 kompletně vybavených
5-lůžkových (ev. 4-lůžkových s přistýlkou) karavanů (není-li
uvedeno jinak).

Ve výbavě mobilních domů, chatek, stanů a karavanů není
z hygienických důvodů povlečení, tzn. prostěradlo na matra-
ce a povlečení na deku a polštář si klienti vezou vlastní. Je
však možné si povlečení objednat za 250 Kč/os. Pokud si po-
vezete spacák, je nutné si zároveň vzít prostěradlo a po-
vlečení na polštář. U mobilních domů Premium Exclusive
Grand, Chalet a Family jsou povlečení a ručníky povinným
příplatkem 390 Kč/os. Upozorňujeme, že v chatkách, sta-
nech a karavanech se nesmějí používat jakékoli výkonné
elektrospotřebiče (fény, varné konvice, topení aj.). Mobilní
domy jsou vybaveny topením, varnými konvicemi a mikro-
vlnnými troubami, některé typy i myčkou nádobí a sat-TV.
Požadavek na přesné umístění mobilního domu, chatky, ka-
ravanu nebo stanu lze dopředu objednat za příplatek 200
Kč/ubytovací jednotka/termín.

CK neručí za změny dopravního ruchu v okolí ubytovacích za-
řízení či jiné zdroje nezaviněného hluku (stavební ruch ap.).
Každé středisko, ve kterém CK zajišťuje ubytování, rozlišuje
hlavní a vedlejší sezónu (viz cenové tabulky). Upozorňujeme
na skutečnost, že v období vedlejší sezóny nemusí být všech-
ny služby  v provozu nebo pouze v omezeném rozsahu (bazé-
ny, obchody, restaurace, nabídka výletů a animací).

VRATNÁ KAUCE
Jako vratná jistina za nepoškození ubytovacího zařízení se
při pobytech skládá kauce ve výši 1000 Kč/40 € na jednot-

ku v chatkách, stanech a karavanech, 2.000–4.000 Kč/
/160 € na jednotku v mobilních domech a 80 € v apart-
mánech nebo studiích. Za škodu je považováno i odevzdání
neuklizeného ubytovacího zařízení po skončení pobytu.

ÚHRADA ŠKOD
Při přebírání a odevzdávání ubytovacích jednotek je nutná
účast vedoucího zájezdu, který svým podpisem na předáva-
cím protokolu stvrzuje úplnost a nepoškozenost přebírané-
ho materiálu. Škody způsobené v průběhu pobytu na zaříze-
ní CK se hradí dle platného ceníku přímo na místě správci
kempu. Úhrada se provádí v Kč oproti vystavenému dokladu.
V zařízeních, kde je vyžadována kauce, má CK právo na zá-
počet škod způsobených během pobytu.

POBYTOVÁ TAXA
Chorvatsko: osoby starší než 12 let jsou povinny uhradit po-
bytovou taxu, která dle místa pobytu může zahrnovat i eko-
logickou taxu, místní pojištění a poplatek za přihlášení. Výše
pobytové taxy je uvedena v tab. 1 a taxa tvoří nedílnou sou-
část celkové ceny ubytování a je nutno ji uhradit v CK.

Itálie: jednotlivé regiony mají právo zavést nebo již zavedly
povinnost úhrady pobytové taxy.
Stav k 10. 8. 2020: 
– Lago di Garda 1,1 €/os. od 13 let/noc
– Caorle 1 €/os. od 12 let/noc 
– Cavallino-Treporti (Union Lido) 0,6 €/os./noc

Cavallino (Cavallino, Mediterraneo) 0,5 €/os./noc
– Estensi 0,8 €/os. od 12 let/noc
– Giulianova Lido 1 €/os. od 11 let/noc
– Gargáno 2 €/os. od 12 let/noc
– Sardinie 1,5 €/os. od 18 let/noc + povinný klubový 

poplatek 1 €/osoba od 3 let/noc (6. 6.–12. 9. 2021).
O výši taxy a o jejím případném zavedení i v dalších lokali-
tách nebylo v době uzávěrky katalogu rozhodnuto. Pobytová
taxa není proto kalkulována v cenách zájezdu a její případ-
ná úhrada bude prováděna v místě pobytu dle pokynů míst-
ních samospráv. Informace obdržíte v pokynech na cestu
a u delegáta CK.

Francie: osoby od 2 let jsou povinny uhradit pobytovou ta-
xu. Její výše činí 45 Kč/os./noc, tvoří nedílnou součást cel-
kové ceny ubytování a je nutno ji uhradit v CK.

Rakousko: osoby od 15 let jsou povinny uhradit pobytovou
taxu na recepci. Její výše činí 1,2 €/os./noc.

STRAVOVÁNÍ
Pro vybrané pobyty v kempech je možno zajistit několik způ-
sobů stravování:
● individuální připrava jídel všech účastníků v kuchyňkách

mobilních domů, chatek, stanů, karavanů nebo apartmá-
nů z vlastních surovin.

● hromadná příprava jídel pro všechny účastníky prostřed-
nictvím vlastního kuchaře a vlastních surovin. Za popla-
tek 2.500 Kč je možné zajistit zapůjčení vybavené polní
kuchyně v místě pobytu (plynová deska vařič, hrnec s pok-
licí smalt, 2 hrnce s poklicí nerez, rendlík s poklicí, elek-
trický kráječ, 3 kuchyňské nože, 3 vařečky, vidlice, škrab-
ka na brambory, 2 naběračky nerez, naběračka plast,
obracečka nerez, 2 cedníky, 2 lavory, struhadlo, 2 prkýn-
ka, 4 podnosy, 2 pekáče, děrovaná naběračka nerez, od-
měrka plast, kbelík, metla, vytahovač knedlí, pánvička,
příborník, 4 lžíce, 4 vidličky, 4 nože, 4 kávovky, mlékovar
s poklicí, 2-litrový kastrol s poklicí, vroubkový nůž, palička
na maso, 2 plastové misky. Půjčovné nezahrnuje úhradu
za spotřebované energie příp. plyn, ani dozor nad průbě-
hem stravování). Samotná příprava stravy a ubytování ku-
chařů je v rámci zakoupených ubyt. jednotek.

● rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně. Ten-
to způsob stravování zajišťuje kuchař CK, v polní kuchyni
zřízené v podmínkách kempu, převážně z dovezených su-
rovin. Skládá se ze:
– snídaně: pečivo, máslo, sýr, paštika, uzeniny, džem, čaj

ap.
– oběda: přesnídávková polévka s pečivem + oplatek

nebo ovoce, čaj nebo šťáva. V případě plné penze: po-
lévka + hlavní jídlo + oplatek nebo ovoce, čaj nebo šťá-
va.

– večeře: hlavní jídlo, šťáva.
Stravovací služby začínají večeří v den příjezdu a končí sní-

INFORMACE K POBYTŮM A DOPRAVĚ
VEDOUCÍ ZÁJEZDU, PEDAGOGICKÝ DOZOR A ZDRAVOTNÍK
CK vedoucím kolektivních zájezdů, pedagogickému dozoru,
zdravotníkovi, příp. kuchaři, poskytuje volné poukazy. Počet
volných poukazů je stanoven v tab. 1 a je určen počtem pla-
tících účastníků kolektivního zájezdu a typem ubytování.
Osoby cestující na volné poukazy získávají bezplatně veškeré
služby (s výjimkou pojištění) poskytované platícím účastní-
kům kolektivního zájezdu.
Vedoucím zájezdu může být navíc poskytnuta organizátorská
odměna. Tato odměna je poskytována v případě bezproblé-
mového průběhu zájezdu a je proplácena v CK po skončení
zájezdu na základě potvrzení, které si vyžádáte u delegáta
v místě pobytu těsně před odjezdem.
Pedagogický dozor získává navíc příspěvek na stravu ve výši
1000 Kč v případě, že strava není součástí služeb.
Skupinám s vlastní dopravou se organizátorská odměna
a příspěvek na stravu snižuje na 50 % tabulkové hodnoty!
Podmínkou pro přiznání organizátorské odměny a příspěvku
na stravu je objednání a zakoupení zájezdu přímo v CK (bez
zprostředkující CA)!

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
– osoby mladší 15-ti let se mohou zájezdu zúčastnit pouze

pod dohledem osob starších 18-ti let – vedoucích zájezdu.
– osoby starší 15-ti let a mladší 18-ti let, které cestují bez do-

hledu osob starších 18-ti let musí předložit souhlas zákon-
ného zástupce.

– všichni účastníci zájezdu musí mít platný cestovní doklad
(cestovní pas nebo OP) a uzavřené pojištění léčebných vý-
loh v zahraničí + kartičku domácího zdravotního pojištění.

– podrobnější informace o destinacích a případných změ-
nách, které nastanou po uzávěrce tohoto katalogu budou
k dispozici v katalogu Léto 2021, eventuálně v pokynech na
cestu.

www.victoria-ck.cz

Trasy autobusů
A: Liberec – Jablonec – Turnov – Ml. Boleslav – Praha – Jihlava – Velké Meziříčí – Velká Bíteš – Brno – Mikulov
B: Náchod – Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice – Vysoké Mýto – Svitavy – Letovice – Boskovice – Blansko – Brno – Mikulov
C: Ostrava – Frýdek-Místek – Nový Jičín – Hranice – Přerov – Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno – Mikulov
D: Uherské Hradiště – Zlín – Kroměříž – Brno – Mikulov
E: České Budějovice – Jindřichův Hradec – Třebíč – Brno – Mikulov
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Asistenční linka
+420 606 370 203
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Victoria mobilní domy Premium Exclusive Chalets

Vybavení:
➤ 1 obytná místnost s manželskou postelí a rozkládacím dvoulůžkem
➤ Deky a polštáře (povlečení a ručníky za povinný příplatek)
➤ Sociální zařízení (sprcha, toaleta, umyvadlo, fén)
➤ Klimatizace
➤ Kompletně vybavená kuchyňská linka
➤ Lednice 217 l, rychlovarná konvice, kávovar, mikrovlnná trouba
➤ Krytá terasa cca 12 m2

➤ Zahradní nábytek (stůl, židle, sluneční lehátko), gril za příplatek
➤ Parkovací místo pro jedno vozidlo ve vyhrazené zóně (za příplatek)

Victoria mobilní dům Premium Exclusive Chalets 1/4 20 m2 + krytá terasa

Ostrov Rab, Rab – Padova Premium Camping Resort (typové foto)

od 1.620 Kč/týden

Manželské postele

Sociální zařízení

Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem a rozkládacím dvoulůžkem

(© Valamar Riviera) (© Valamar Riviera)

(© Valamar Riviera)(© Valamar Riviera)

Kuchyňský kout

Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand

Vybavení:
➤ 1 ložnice s manželským dvoulůžkem (164 x 204 cm), matrace 18 cm
➤ 1 ložnice se dvěma samostat. lůžky (84 x 205 cm), matrace 18 cm
➤ Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
➤ Deky a polštáře (povlečení a ručníky za povinný příplatek)
➤ 2x sociální zařízení (sprcha, toaleta, umyvadlo, fén)
➤ 2x klimatizace, TV
➤ Kompletně vybavená kuchyňská linka
➤ Lednice 217 l, myčka, rychlovarná konvice, kávovar, mikrovlnka
➤ Krytá terasa cca 25–27 m2

➤ Zahradní nábytek (stůl, židle, 2x sluneční lehátko), gril za příplatek
➤ Parkovací místo pro jedno vozidlo (za příplatek)

Victoria mobilní dům Premium Exclusive Grand 2/2+2 34–36 m2 + krytá terasa

Istrie, Funtana – Istra Premium Camping Resort

od 1.620 Kč/týden

870 cm

4
1
0
 c

m

Ložnice

WC/sprcha

Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem (© Valamar Riviera)

Manželská ložnice

(© Valamar Riviera)

4
0
0
 c

m

500 cm
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Victoria mobilní domy X-Line Design

Vybavení:
➤ 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
➤ 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky
➤ Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
➤ Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
➤ Sprcha, toaleta, umyvadlo, fén
➤ Klimatizace
➤ Kompletně vybavená kuchyňská linka
➤ Lednice 217 l, myčka, rychlovarná konvice, mikrovlnka
➤ Krytá terasa cca 10 m2

➤ Zahradní nábytek (stůl, židle, sluneční lehátko, 
závěsné relaxační křeslo)

➤ Parkovací místo pro jedno vozidlo (za příplatek)

Victoria mobilní dům X-Line Design 2/2+2 32 m2 + krytá terasa

Palmová riviéra, Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Obytná místnost

Manželská ložnice Ložnice WC/sprcha

od 1.690 Kč/týdenVictoria mobilní domy X-Line

Victoria mobilní dům X-Line 2/2+2 32 m2 + krytá terasa

Makarská riviéra, Živogošče – Camping Dole

Vybavení:
➤ 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
➤ 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky
➤ Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
➤ Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
➤ Sprcha, toaleta, umyvadlo (v různých modifikacích)
➤ Klimatizace
➤ Kompletně vybavená kuchyňská linka
➤ Lednice 217 l, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba
➤ Krytá terasa cca 15 m2

➤ Zahradní nábytek (stůl, židle, sluneční lehátko)
➤ Parkovací místo pro jedno vozidlo (za příplatek)

Kuchyňská linkaWC/sprcha

Manželská ložnice

Jídelní kout

Ložnice

od 1.510 Kč/týden
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Victoria mobilní domy Lux, Lux Superior Victoria mobilní domy Lux Grand

Vybavení:
➤ 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
➤ 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky
➤ Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
➤ Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
➤ Sprcha, toaleta, umyvadlo (v různých modifikacích)
➤ Klimatizace
➤ Kompletně vybavená kuchyňská linka
➤ Lednice 120–212 l, rychlovarná konvice, mikrovlnka
➤ Krytá terasa cca 9–14 m2

➤ Zahradní nábytek (stůl, židle, příp. sluneční lehátko)
➤ Parkovací místo pro jedno vozidlo (za příplatek)

Vybavení:
➤ 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
➤ 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky
➤ Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
➤ Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
➤ 2x sociální zařízení (sprcha, toaleta, umyvadlo)
➤ Klimatizace
➤ Kompletně vybavená kuchyňská linka
➤ Lednice 212 l, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba
➤ Krytá terasa cca 9–14 m2

➤ Zahradní nábytek (stůl, židle, příp. sluneční lehátko)
➤ Parkovací místo pro jedno vozidlo (za příplatek)

Victoria mobilní dům Lux 2/2+2 24 m2 + krytá terasa Victoria mobilní dům Lux Grand 2/2+2 32 m2 + krytá terasa

Manželská ložnice Ložnice WC/sprcha

Obytná místnost

Ostrov Rab, Lopar – San Marino Camping ResortPalmová riviéra, Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Obytná místnost

Manželská ložnice Ložnice WC/sprcha

od 900 Kč/týden od 1.200 Kč/týden
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770 cm
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Victoria mobilní domy Domus Victoria mobilní domy Classic

Vybavení:
➤ 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
➤ 1 menší dětská ložnička s palandou (2,4 m2)
➤ Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
➤ Sprcha, toaleta, umyvadlo
➤ Klimatizace
➤ Kompletně vybavený kuchyňský kout
➤ Lednice 160 l, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba
➤ Stanový altán cca 9 m2

➤ Zahradní nábytek (stůl, židle, sluneční lehátko)
➤ Parkování pro jedno vozidlo na vyhrazeném parkovišti (za příplatek)
➤ Upozorňujeme na malé úložné prostory

Vybavení:
➤ 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
➤ 1 ložnice s jedním samostatným lůžkem a palandou
➤ Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
➤ Sprcha, toaleta, umyvadlo
➤ Klimatizace
➤ Kompletně vybavená kuchyňská linka
➤ Lednice 120 l, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba
➤ Krytá terasa cca 10 m2

➤ Zahradní nábytek (stůl, židle, příp. sluneční lehátko)
➤ Parkovací místo pro jedno vozidlo (za příplatek)

Victoria mobilní dům Classic 2/2+1 24 m2 + krytá terasaVictoria mobilní dům Domus 2/2 19 m2 + altán

Kuchyňský kout

Obytná místnost

Ostrov Elba, Marina di Campo – Camping Ville degli Ulivi Gargáno, Lido del Sole – Stella del Sud Camping Villaggio

Manželská ložnice Manželská ložniceDětská ložnice Ložnice s palandou Kuchyňský koutWC/sprcha WC/sprcha

od 1.260 Kč/týden od 720 Kč/týden
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Chatky – Živogošče
Victoria chatka 2/2+2
Victoria chatka Cool 2/2+2 klima

Vybavení:
➤ 2 samostatné ložnice pro 2 osoby
➤ Palanda pro 2 osoby v obytné části

chatky
➤ Deky a polštáře (povlečení za příplatek)   
➤ Vybavený kuchyňský kout
➤ Lednice 120 l
➤ Elektrické osvětlení, zásuvky 220 V
➤ Klimatizace (za příplatek, pouze

chatky Cool) 
➤ Krytá terasa cca 5 m2

➤ Zahradní nábytek (stůl a židle)
➤ Parkovací místo pro jedno vozidlo 

(za příplatek)

Apartmány Astro Marino – Martinsicuro
➤ Bilo Ap. 1/2+2 2-lůžkový pokoj, obytná místnost 

s rozkládacím 2-lůžkem, balkón ev. terasa v přízemí.

➤ Mono St. 1/2 obytná místnost s dvoulůžkem, balkón. 

Všechna mona jsou ve 3. patře.

Vybavení:
➤ Přikrývky (povlečení za příplatek)
➤ LCD sat-TV, Wi-Fi
➤ Sociální zařízení (sprcha, toaleta, umyvadlo)
➤ Klimatizace
➤ Kompletně vybavená kuchyňská linka
➤ Lednice 212 l
➤ Myčka, pračka
➤ Balkón nebo terasa
➤ Bezplatné parkování na soukromém parkovišti 

ev. před rezidencí

Chatky – Gargáno
Chatka Cool Orchidea  
1/4+2, WC, sprcha, klima

Vybavení:
➤ 4-lůžkový pokoj s palandami
➤ Obytná místnost s kuchyňským 

koutem a rozkládacím dvojlůžkem, 
odděleným od obytné části 
shrnovacími dveřmi

➤ Deky a polštáře (povlečení za příplatek)  
➤ Sprcha, toaleta, umyvadlo
➤ Klimatizace fakultativně za příplatek
➤ Vybavený kuchyňský kout
➤ Lednice 120 l
➤ El. osvětlení, zásuvky 220 V
➤ Krytá terasa cca 9 m2

➤ Zahradní nábytek (stůl a židle)
➤ Parkovací místo pro jedno vozidlo 

(za příplatek)

Victoria chatky/Victoria chatky Cool

Chatky Orchidea (Cool)

Luxusní apartmány a vybraná studia
Jezera Village Holiday Resort

Apartmány Astro Marino

30 m2

+ krytá terasa

38 m2

+ krytá terasa

pouze chatky Cool – za příplatek

za příplatek

Vybraná studia***
➤ St. A 1/3 blk, moře

obytná místnost se 2 pevnými lůžky a jed-
nou přistýlkou a částečně odděleným ku-
chyňským koutem, přízemí.

➤ Lux Ap. 1/2+2 balkón, moře
dvoulůžková ložnice, obytná místnost
s kuchyňským koutem a rozkládacím
dvoulůžkem, balkón, 1. patro s přímým
nebo částečným pohledem na moře.

Luxusní apartmány***+

➤ Lux Ap. B 1/2+2 terasa, park
dvoulůžková ložnice, obytná místnost
s kuchyňským koutem a rozkládacím
dvoulůžkem, terasa, přízemí.

Vybavení:
➤ Povlečení a ručníky v ceně
➤ Sat-TV
➤ Sociální zařízení (sprcha, toaleta,

umyvadlo)
➤ Klimatizace
➤ Kompletně vybavená kuchyňská

linka
➤ Lednice 120 l
➤ Balkón nebo terasa
➤ Bezplatné parkování v areálu 

resortu
➤ Závěrečný úklid v ceně

Obytná místnost s palandouKuchyňský kout Ložnice

Makarská riviéra, Živogošče – Camping Dole

Kuchyňský kout

Obytná místnost

Ložnice s palandou

Gargáno, Lido del Sole – Stella del Sud Camping Villaggio

Dalmácie, ostrov Murter

Luxusní apartmány typu B Vybraná studia typu A

Palmová riviéra,
Martinsicuro

Kuchyňský kout

Ložnice

Obytná místnost s rozkl. dvojlůžkem

Sociální zařízení

od 720 Kč/týden

od 1.260 Kč/týden

od 1.620 Kč/týden

od 1.620 Kč/týden
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Vybavení:
➤ 2 samostatné ložnice vybavené pevnými postelemi 

s molitanovými matracemi
➤ Deky a polštáře (povlečení za příplatek) 
➤ Vybavený kuchyňský kout
➤ Lednice 120 l
➤ Šatní skříň
➤ Elektrické osvětlení, zásuvka 220 V
➤ Sluneční přístřešek
➤ Zahradní nábytek (stůl a židle)
➤ Parkovací místo pro jedno vozidlo (za příplatek)

Vybavení:
➤ 1 ložnice se 4–5 lůžky s molitanovými 

matracemi, možno i skládanými z více částí
(uspořádání 2+2, 2+3, 2+2P+1), šatní skříň 

➤ 5. osoba na lůžku v karavanu nebo 
ve stanové přístavbě na přistýlce

➤ Deky a polštáře (povlečení za příplatek) 
➤ Vybavený kuchyňský kout, lednice 120 l 

ve stanové přístavbě cca 8,8–11,4 m2

➤ Elektrické osvětlení, zásuvka 220 V
➤ Slunečník
➤ Zahradní nábytek (stůl a židle)
➤ Sušák na prádlo
➤ Parkovací místo pro jedno vozidlo (za přípl.)
➤ Karavany Frankia a Adria Krk jsou modely

pro méně náročnou klientelu
➤ Karavany Jecha a Adria jsou starší modely

se starší výbavou pro nenáročnou 
klientelu!

Victoria zařízené stany Victoria karavany/Victoria karavany Cool

Ostrov Rab

Šatní skříň Obytná místnost s pohledem do jedné ložnice Vybavený kuchyňský kout

Victoria zařízený stan 2/3
22 m2, sluneční přístřešek

JECHA

430 cm

2
0

5
 c

m

ADRIA

490 cm

2
0
0
 c

m

ADRIA KRK

530 cm

2
1
5
 c

m

FRANKIA

2
0

0
 c

m

600 cm

Lokalita:
Ostrov Krk, Baška Beach Camping Resort

Victoria karavan Frankia Cool 2 + 2P + 1
+ stanová přístavba 12 m2

Lokality:
Ostrov Krk, Baška Beach Camping Resort
Ostrov Krk, Bunculuka Camping Resort

Lokality:
Ostrov Elba, Camping Ville degli Ulivi 

Lokality:
Ostrov Elba, Camping Casa dei Prati
Ostrov Elba, Camping Ville degli Ulivi

Victoria karavan Adria Krk Cool 2 + 2P + 1
+ stanová přístavba 11,4 m2

ev. 5. lůžko

přistýlka
ve stanové
přístavbě

Victoria karavan Adria 2 + 3
+ stanová přístavba 9,8 m2

Victoria karavan Jecha 2 + 2
+ stanová přístavba 8,8 m2

2-lůžko
1-lůžko

palanda
palanda

2-lůžko
větší

3-lůžko 2-lůžko

2-lůžko

2-lůžko
menší

Ostrov Elba, Marina di Campo – Camping Ville degli Ulivi, karavan Jecha

Kuchyňský kout u karavanu Jecha

Interiér karavanu Adria KrkOstrov Krk, Baška – Baška Beach Camping Resort, karavan Adria Krk

od 540 Kč/týden od 720 Kč/týden
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ISTRIE – LANTERNA U POREČE
Victoria mobilní domy Lux/Lux Grand
Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand

Lanterna je zalesněný poloostrov v nejsevernější části Porečské riviéry (od Poreče 9 km, od Novigradu 7 km).

Lanterna Premium Camping Resort je jedním z nejznámějších, největších a nejlépe vybavených v celém
Chorvatsku s fantastickým umístěním u moře na zalesněném poloostrově Lanterna.

Sportovní a zábavní aktivity:
• Aquamar Lanterna – rodinný sladkovodní park vyhřívaný na 28 °C o celkové ploše 1.525 m2 s tobogány

a dalšími vodními atrakcemi cca 150 m od našich mobilních domů 
• Vodní dětské hřiště s bazény vyhřívanými na 30 °C
• Hlavní bazén s mořskou vodou o ploše 727 m2

• Celkem 16 bazénů s vodní plochou 2.600 m2

• Wellness Mediteran Spa s nabídkou masáží na pláži 
• V-Sport Park – sportovní zóna (tenis, víceúčelové hřiště, beachvolejbal, skate park, stolní tenis)
• Terra Magica Adventure Minigolf – zážitkový minigolf 
• Stay Fit – celodenní programy pro zdravý životní styl (aerobik, zumba, nordic walking, jóga, pilates, aqua-

aerobik, aqua dance, cyklistika apod. 
• Mořské vodní atrakce – motorové čluny, vodní šlapadla, kajaky, nafukovací atrakce apod. 
• Music & Fun – zábavní hudební a taneční večery pro všechny věkové skupiny 
• Dětské kluby – Maro Baby Club (0–3 roky), Maro Club (3–7, 7–12 let), Teens Lounge (12 +), Maro Playzone
• Restaurace a bary – Trattoria La Pentola, Oliva Grill, Tuna Bay Grill, Restoran Greno Duro, Pizzeria Kras,

Mezzino Street, Cafe Belvedere, Movida Bar Beat Bench Club, Mezzino Snack Bar, Zoo Beach Bar
• Lanterna Summer Nights – letní noci plné zábavy
• Piazza – centrální náměstí s obchody, bary, společenskými a relaxačními plochami.

Ubytování: •Victoria mobilní domy Lux a Lux Grand jsou umístěny 400 m od Val Marbello Family Plaža, blíz-
ko soustavy bazénů pro děti. Mobilní domy Lux č. 15 a 16 jsou umístěny JZ od recepce, 300 m od Val Adrija
Sandy Family Plaža, od rodinného aquaparku cca 2 km. 
•Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand jsou umístěné v nové zóně, cca 200 m od aquaparku a cca
500 m od pláže, některé s výhledem na moře.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 5 a 7).

Pláže: typické istrijské o délce 3 km, oceněné Modrou vlajkou, střídavě oblázky, kameny a betonová plata
s upravenými vstupy do vody, písečno-štěrková pláž. Obuv do vody doporučujeme. Nedaleko je pláž FKK.

Strava: – vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: Poreč, Novigrad, Limský záliv, Rovinj,
Vrsar, Pula, Brijuni, Benátky.

1 LANTERNA Premium Camping Resort**** 2 SOLARIS Naturist Camping Resort***

500/100 m

30 HRK/h.

zdarma

400 m

1500 m

400 m

20 HRK/h.70 HRK/h.

70 HRK/h.

zdarma

zdarma všechny typy

30 HRK400–800 m

100 m/2 km

100 m/2 km

50 HRK

ISTRIE – LANTERNA U POREČE
Victoria mobilní domy Lux

Solaris Naturist Camping Resort leží v krásné přírodě zalesněného poloostrova Lanterna, asi 9 km severně
od Poreče. Pobřežní promenádou, obtékající poloostrov Lanterna je spojen s Lanterna Premium Camping
Resortem. Mezi resorty poloostrova jezdí v sezóně turistický vláček, pohodlně spojující jednotlivá střediska
a nedalekou obec Tar s velkým supermarketem. Solaris Naturist Camping Resortu dominuje 2,5 km dlouhé
pobřeží s krásnými zátokami a romantickými výhledy převážně na otevřené moře. Resort je vybaven recepcí,
supermarketem, tržnicí, pekárnou, pěti restauracemi, grily a tavernami (lze objednat polopenzi formou bu-
fetu). V blízkosti recepce je Wi-Fi zóna zdarma. 
Upozornění: kemp Solaris je nudistický!
Sportovní a zábavní aktivity: Je tu k dispozici naturistický sladkovodní bazén, ležící u pláže Sidro, u něhož
je centrum vodních sportů. K dalšímu vybavení patří beachvolejbalové a víceúčelové hřiště a tenisové kur-
ty. Za poplatek je vstup do vodních parků, minigolf, lehátka a slunečníky nebo též výlet se zkušebním po-
norem. Lze si též půjčit jízdní kola, šlapadla, kajaky, motorové čluny, trampolíny. V sezóně se denně pořá-
dají zábavné programy pro děti i dospělé.

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny v zalesněné části resortu cca 400 m od pobřeží s plá-
žemi Galeb a Sidro.
Pro skupinu 24 osob je k dispozici 6 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7).

Pláže: 1,5 km dlouhé přírodní naturistické pláže, betonová plata, upravené vstupy do vody a travnaté, čás-
tečně zastíněné plochy nad přírodním pobřežím. Součástí resortu jsou dvě upravené oblázkové naturistic-
ké pláže Galeb a Sidro – vstup do vody je pozvolný, vhodný i pro děti. Obuv do vody doporučujeme.

Strava: – vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: Poreč, Novigrad, Limský záliv, Rovinj, 
Vrsar, Pula, Brijuni, Benátky.

VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ aquaaerobik
✔ cykloturistika
✔ tenis
✔ kurzy potápění
✔ beachvolejbal

Solaris Naturist Camping Resort – sladkovodní naturistický bazén

NNaattuurriissttiicckkýý  rreessoorrtt

Solaris Naturist Camping Resort © Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

400 m zdarma zdarmazdarma nepovolen

nepovolen

nepovolen

300 m100 m
zdarma

u recepce

za poplatek400 m

Lanterna Beach Bar

Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand

Aquamar Lanterna se sladkou vodou

Lanterna Premium Camping Resort – soustava bazénů s mořskou vodou

Lanterna Premium Camping Resort – Val Adrija Sandy Family Plaža

© Valamar Riviera

PPrréémmiioovvýý  rreessoorrtt  nneejjvvyyššššíí  kkvvaalliittyy

VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ aquaaerobik
✔ zumba, pilates
✔ cykloturistika
✔ fotbal
✔ basketbal
✔ tenis
✔ kurzy potápění
✔ nordic walking
✔ beachvolejbal
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ISTRIE – VRSAR
Victoria mobilní domy Lux 
Victoria zařízené stany 

Vrsar je známé středisko Porečské riviéry, ležící 10 km jižně od Poreče. Pobřeží je členité, bohaté na malé zele-
né ostrůvky. Jižně od Vrsaru je známé výletní místo – Limský záliv (přírodní rezervace s chovem ryb a mušlí).

Orsera Camping Resort je umístěn na okraji města a je obklopen bujnou zelení. Je velmi dobře vybavený
a upravovaný, s pěknou restaurací, kioskem s potravinami, stánkem se zeleninou, směnárnou a banko-
matem. 

Sportovní a zábavní aktivity: v hlavní sezóně sportovní animace, denně ranní cvičení, nordic walking, stretch-
ing, večer živá hudba. Maro klub pro děti 4–12 let, dětské hřiště a malý dětský bazén. V blízkosti kempu je
beachvolejbalové hřiště. Ideální podmínky pro potápění (možnost absolvování potápěčského kurzu), na plá-
ži půjčovna lodiček a šlapadel. Ve Vrsaru půjčovna kol a skútrů. 

Ubytování: •Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny na terasách nad recepcí asi 200 m od pláže a asi
800 m od stanů CK Victoria. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7).
•Victoria stany a mobilní domy č. 11–14 (zóna Bella Vista) jsou umístěné v polostínu stromů, asi 200 m od
pláže. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 zařízených 6-lůžkových stanů (viz str. 10). 

Pláže: betonové a menší oblázkové, obuv do vody doporučujeme.

Strava: vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů nebo stanů.

Možnosti výletů: Poreč, Limský záliv, Rovinj, Pula, Brijuni, 
Benátky.

Vrsar

Orsera Camping Resort – pláž12

ISTRIE – FUNTANA
Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand

Funtana je šarmantní menší letovisko, ležící na Istrijském poloostrově mezi Porečí a Vrsarem. Tvoří nejjižněj-
ší část porečské riviéry, všeobecně považované za turisticky nejrozvinutější oblast Chorvatska. Název obce vy-
chází z pramenů pitné vody, které v oblasti vyvěrají. Pobřeží je tu členité, obklopené malými romantickými
ostrůvky. Oblast je hojně zalesněna a protkána cyklistickými stezkami. Nejbližšími turisticky zajímavými mís-
ty jsou Vrsar (cca 3 km), Limský záliv (6 km), Poreč (7 km) nebo Rovinj (13 km). Za zábavou můžete vyrazit do
„Dinoparku“ Funtana nebo Aquaparku Istralandia (29 km). Funtana nabízí samozřejmě i řadu restaurací, ta-
veren a grill-barů s místními kulinářskými specialitami a bohatou nabídkou kvalitních istrijských vín.

Istra Premium Camping Resort je začleněn do zalesněného poloostrova, porostlého mediteránskou vegerací,
obklopeného romantickými ostrůvky. Na centrálním náměstí Piazza je tržiště, Pizza-restaurant. 

Sportovní a zábavní aktivity: Prémiový aquapark Aquamar s vyhřívanými bazény, tobogány a dalšími atrakce-
mi má plochu více než 1.000 m2. Na dětských hřištích a v dětských klubech se pořádají Super Maro programy
pro děti všech věkových skupin. V-sport Park je vybaven beach-volejbalovými a víceúčelovými sportovišti, v zá-
bavním centru s istrijským divadlem a lounge barem jsou pořádány různé zábavní programy.

Ubytování: Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand jsou umístěny v části resortu zvané Orlandin,
v bezprostřední blízkosti pláže (cca 30–100 m).
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 5).

Pláže: pobřeží Resortu Istra je 1,5 km dlouhé a disponuje různými druhy pláží, mezi nimiž vyniká Val Maro
Family Plaža – 550 m dlouhá oblázkovo-štěrková pláž s Modrou vlajkou a překrásným výhledem na Vrsar. Je
jednou z nejhezčích pláží Jadranu. Další pláže resortu – Marina plaža, Sunset plaža a Reverol plaža – jsou čle-
nité, přírodní, tvořené kamennými platy s upravenými vstupy do vody. Místy jsou oblázky a travnaté plochy
k slunění. Samozřejmostí je nabídka vodních atrakcí, půjčovny šlapadel, kajaků a jízdních kol.

Strava: vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.

Možnosti výletů: Vrsar, Poreč, Limský záliv, Rovinj, aquapark Istralandia.
VHODNÉ AKTIVITY
✔ cykloturistika
✔ kurzy potápění
✔ nordic walking
✔ aerobik
✔ beachvolejbal

VHODNÉ AKTIVITY
✔ cykloturistika
✔ kurzy potápění
✔ nordic walking
✔ aerobik
✔ beachvolejbal

4 ORSERA Camping Resort***

MMaalleebbnnýý  rreessoorrtt  ppřříímmoo  uu  mmoořřee
nnaa  ookkrraajjii  kkoouuzzeellnnééhhoo  VVrrssaarruuPPrrvvnníí  55**  rreessoorrtt  eexxttrraa  ttřřííddyy  nnaa  IIssttrriiii

3 ISTRA Premium Camping Resort*****

5 km za poplatek

v kempu

zdarma

1500 m

2 km
zdarma

u recepce zdarma

plyn

20 HRK/den200 m45 HRK

10 km mobilní dům25 €/den
stan

200 Kč/noc

Istra Premium Camping Resort

VViiccttoorriiaa  mmoobbiillnníí  ddoommyy  PPrreemmiiuumm  EExxcclluussiivvee  
GGrraanndd  vv  11..  zzóónněě  ss  vvýýhhlleeddeemm  nnaa  mmoořřee

Istra Premium Camping Resort – Aquamar

Istra Premium Camping Resort © Valamar Riviera

© Valamar Riviera

cca 200 m

zdarma

cca 200 m zdarma

zdarma v okolí

80-120 HRK30–100 m

150 HRK/d. cca 200 m

45 HRK

nepovolen

200 m

50 HRK
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5 Centro Vacanze BI VILLAGE****

ISTRIE – FAŽANA
Victoria mobilní domy Lux Grand

Fažana je malé rybářské městečko v JZ části pobřeží Istrie. Svou strategickou polohou je ideální k návštěvám
NP Brijuni a jen 5 km vzdálené Puly, známého turistického centra proslaveného památkami z římské doby.

Centro Vacanze Bi VIllage je luxusní sředisko, obklopené středomořskou vegetací. Jsou tu 3 restaurace, bar,
cukrárna, jogurtérie, zmrzlinárna, beach bar, supermarket, minimarket, bankomat, kosmetický salón, smě-
nárna a ošetřovna. 

Sportovní a zábavní aktivity: 3 vnější sladkovodní bazény, dětský bazén se skluzavkou a odpočinkovou rela-
xační zónou, 2 volejbalová a basketbalová hřiště, hřiště na házenou, 2 fotbalová a tenisová hřiště, stolní te-
nis, areál na lukostřelbu, tělocvična, Advantage park se stezkou korunami stromů, vnější fitness park a spo-
lečenská místnost. Probíhají tu pravidelně sportovní kurzy windsurfingu a potápění. K dispozici je půjčovna
kánoí, lodí, surfů, šlapadel a jízdních kol (vše za poplatek). V hlavní sezóně bohaté animační programy, sou-
těže pro děti i dospělé, mini club, sportovní turnaje, hry na pláži a večerní zábavní programy.

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux Grand jsou umístěny v polostínu cca 250 m od oblázkové pláže a zhru-
ba 100 m od soustavy bazénů „Garden Pool“ pro děti a dospělé. 
Pro skupinu 40 osob je k dispozici 10 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7).

Pláže: prostranná, 1 km dlouhá oblázková pláž s výhledem na NP Brijuni. Čistota moře je oceněná modrou
vlajkou. Vstup do vody je pozvolný, lehátka jsou za poplatek. Obuv do vody doporučujeme.

Strava: – vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: Pula, Brijuni, Poreč, Novigrad, Rovinj,
Limský záliv.

Centro Vacanze Bi Village

Centro Vacanze Bi Village – bazényAmfiteátr v Pule

VHODNÉ AKTIVITY
✔ fotbalové kempy
✔ lanové centrum
✔ windsurfing
✔ kurzy potápění
✔ míčové hry
✔ cykloturistika
✔ aerobiknepovolen

fotbal
150 HRK/h.

75 HRK/h.

beachvolejbal
150 HRK/h. el./plyn

50 m50 m

35 HRK
80–100

HRK/den250 m venkovní

44**  rreessoorrtt  vv  iittaallsskkéémm  ssttyylluu
ss  vvýýhhlleeddeemm  nnaa  NNPP BBrriijjuunnii

OSTROV KRK – BAŠKA 
Victoria karavany Cool Frankia, Cool Adria Krk

Baška se nachází na jihu ostrova Krk a českým turistům je již dlouho známa jako lázeňské město. Leží na úpa-
tí divokých ostrovních hřebenů v dlouhé, úrodné nížině. 
Baška Beach Camping Resort leží na okraji města Baška, rozprostírá se podél 2 km dlouhé oblázkové pláže.
Vstup do vody je zde pozvolný, vhodný pro děti. V kempu je směnárna, bistro, nová tržnice a parková úprava,
moderní sociální zařízení s myčkami nádobí v blízkosti našich karavanů. 

Sportovní a zábavní aktivity:
Bazénový komplex s relaxačním vyhřívaným bazénem (28 °C) a vyhřívaný dětský vodní park s tobogány a vod-
ními atrakcemi • Mezzino Snack Bar v blízkosti bazénů • Maro Club a dětské animační programy 
(1. 7.–1. 9.) • Disco Maro večery min. 3x týdně • Fotbalové hřiště, volejbalové hřiště 200 m, v blízkosti jsou
minigolf, stolní tenis a biliard, půjčovna kol, skútrů a vodních skútrů.

Bunculuka Naturist Camping Resort je ukryt v zátoce s krásnou oblázkovou pláží na svažitém, částečně zales-
něném terénu asi 10–15 min. chůze od centra Bašky. Je vybaven restaurací, směnárnou, obchodem s potra-
vinami, obchodem s ovocem a zeleninou.
Upozornění: kemp Bunculuka je nudistický!
Sportovní a zábavní aktivity: volejbalové hřiště, tenisové kurty, stolní tenis a dětský koutek.

Ubytování: Victoria karavany jsou v obou kempech umístěny asi 300 m od pláže a vybaveny klimatizací. 
Pro skupinu 40 osob je k dispozici 10 zařízených 5-lůžkových karavanů Cool (viz str. 10).

Pláže: rozsáhlé oblázkové s pozvolným vstupem do moře, vhodné i pro děti.

Strava: – vlastní příprava jídel ve vybavených kuchyňkách karavanů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: lodí po okolních ostrovech, Plitvická jezera, turistika v okolí.

Baška Beach Camping Resort

Baška Beach Camping Resort – nové bazény Pláž v Bašce

VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ volejbal
✔ nordic walking
✔ in-line bruslení
✔ tenis

1200 m Baška Beach300 m

150 m

zdarma

250 m uhlí

300 m

Baška Beach 50 m

40 HRK

6 Camping Village & Resort POLJANA**** 7 BAŠKA BEACH Camping Resort****
8 BUNCULUKA Naturist Camping Resort****

OSTROV LOŠINJ – MALI LOŠINJ
Victoria mobilní domy Lux 

Ostrov Lošinj, jeden z nejnavštěvovanějších chorvatských ostrovů, se nachází v severní části Jadranu ve
vnějším pásu Kvarnerských ostrovů, JV od pobřeží Istrie. Je znám krásnými plážemi, panenskou přírodou,
borovicovými lesy, ale i jako ostrov delfínů a zdravého životního prostředí.
Camping Village & Resort Poljana se nachází v nejjižnější části ostrova, 4 km od města Mali Lošinj. Je ide-
álním místem pro relaxaci a harmonii s přírodou. Je tu supermarket, bar, kavárna a restaurace.

Sportovní a zábavní aktivity: fotbalové a dětské hřiště, hřiště pro plážový volejbal, půjčovna jízdních kol a
paddleboardů. Nedaleko kempu je zátoka určená na potápění. V hlavní sezóně probíhají animační pro-
gramy pro děti (mini club) i dospělé, sportovní a společenské akce, jóga, pilates. V okolí je rozsáhlá síť
cyklostezek.

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny na terasách ve středomořské zeleni, s částečným vý-
hledem na Lošinjský záliv a městečko Mali Lošinj. Od moře jsou vzdálené cca 100 m, od pláže 150 m. 
Pro skupinu 40 osob je k dispozici 10 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7).

Pláže: menší písečno-oblázková pláž a přírodní kamenná pláž s upravenými vstupy do vody. Zvláštní část
pláže je rezervovaná pro naturisty. Čistota moře je oceněna modrou vlajkou. Na pláži před resortem je
půjčovna lodí. Obuv do vody doporučujeme.

Strava: – vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: ostrovy Susak, Ilovik, Unije, Srakane, Rab a Plitvická jezera.

Victoria mobilní domy Lux

Camping Village & Resort Poljana

VHODNÉ AKTIVITY
✔ cykloturistika
✔ kurzy potápění
✔ nordic walking
✔ aerobik
✔ beachvolejbal

KKřřiiššťťáálloovvěě  ččiissttéé  mmoořřee  aa  ddeellffíínnii

OOssttrroovv  zzddrraavvééhhoo  žžiivvoottnnííhhoo  ssttyylluu

Baška Beach
nepovolen

200 Kč/noc

77 HRK/h.
fotbal

150 HRK/h.1500 m

el./plyn

400 m100 m 38 HRK/d.40 HRK 150 m
za poplatek

Camping Village & Resort Poljana – pláž

NNeejjhheezzččíí  pplláážž  nnaa  JJaaddrraannuu

NNoovvéé  bbaazzéénnyy  vv  kkeemmppuu

Baška Beach
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Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand

OSTROV RAB – RAB
Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand a Chalets

Rab je jedním z nejkrásnějších ostrovů na Jadranu a městu Rab, mezinárodně uznávanému lázeňskému místu, se přezdívá „malý Dubrovník“.

Padova Premium Camping Resort leží v krásné přírodě, podél 250 m dlouhé písčité pláže v blízkosti okouzlujícího starobylého Rabu. 

9 PADOVA Premium Camping Resort****

Město Rab

© Valamar Riviera

VViiccttoorriiaa  mmoobbiillnníí  ddoommyy  PPrreemmiiuumm

Přivítá vás v úplně novém, moderním stylu:
•Bazénový komplex s relaxačním vyhřívaným bazénem (28 °C) a vyhřívaný dětský vodní park (30 °C) s tobogány a vodními atrakcemi pro nejmenší (hloub-

ka 0,3–0,6 m)
•Piazza – centrální náměstí s butiky s nabídkou domácích produktů a prostory pro společenská setkání, relaxační aktivity a večerní animační programy

pro děti i dospělé
•Mezzino Snack Bar, Sweet Corner Andrija Restoran a Supermarket
•Super Maro Club pro děti 3–7 a 7–12 let, Maro Baby Club (pro děti 0–3 roky)
•Multimedia Game Lounge – zábava pro celou rodinu
•Stay Fit – denní fitness programy
•Hudební večery pro dospělé, dětské diskotéky a každodenní animační programy
•Nová multifunkční hřiště – v blízkosti mobilních domů Victoria dětské hřiště s koutkem s houpačkami a trampolínou, víceúčelové

sportovní hřiště blízko recepce
•Moderní centrální sociální zařízení
•Nová parkovací zóna pro vozidla klientů CK Victoria
V blízkosti kempu je půjčovna skútrů, čtyřkolek, vodních atrakcí a motorových člunů (do 5 kW bez kapitánského průkazu).

Ubytování:
•Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand jsou umístěny stejně jako dříve v zóně Victoria, na terase, 
cca 50–100 m od pláže!
•Victoria mobilní domy Premium Exclusive Chalets jsou umístěny cca 50 m od pláže, na místě původních karavanů. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 5).
Parkování vozidel je zajištěno na vyhrazené ploše v kempu, za recepcí, cca 400 m od mobilních domů Victoria.

Pláže: Pláž i mořské dno jsou písčité s pozvolným vstupem do vody, vhodným i pro malé děti a starší osoby.
Je tu půjčovna šlapadel, vodních skútrů a motorových člunů.

Strava: vlastní příprava jídel ve vybavených kuchyňkách mobilních domů.

Možnosti výletů: Lodí (Krk, Pag, Goli, Lošinj), Plitvická jezera. 

VHODNÉ AKTIVITY
✔ cykloturistika
✔ aerobik
✔ aquaaerobik
✔ nordic walking
✔ in-line bruslení

zdarma

200 m200 m

všechny typy

60 HRK50–100 m45 HRK

nepovolen

zdarma

Padova Premium Camping Resort – pláž

Padova Premium Camping Resort – soustava vyhřívaných bazénů

•• NNoovvýý  44**  PPaaddoovvaa  PPrreemmiiuumm  RReessoorrtt  vv  ttoopp  ddeessttiinnaaccii  RRaabb
•• NNoovvéé  mmoobbiillnníí  ddoommyy  PPrreemmiiuumm  EExxcclluussiivvee  GGrraanndd  &&  CChhaalleettss
•• NNoovváá  kkvvaalliittaa  aa  mmaaxxiimmáállnníí  kkoommffoorrtt  ppřřii  ppoobbyyttuu  vv  ppřříírroodděě

© Valamar Riviera
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OSTROV RAB – LOPAR
Victoria mobilní domy Lux/Lux Grand
Victoria mobilní dům Premium Exclusive Family
Victoria zařízené stany

Lopar leží na severovýchodě ostrova, podél 1,5 km dlouhé písčité pláže, zvané „Rajská plaža“. Od města Rab je vzdálený 15 km. 

San Marino Camping Resort je moderní kemp, kvalitně vybavený: nákupní středisko s prodejnou potravin, restaurace, disco-club, zábavní cent-
rum, kavárna, cukrárna, směnárna, bankomat.

Sportovní a zábavní aktivity: víceúčelové hřiště (fotbal, basketbal), minigolf, dětské hřiště zdarma u recepce, stolní tenis a skútry. Na pláži je
beachvolejbalové hřiště. Možnost pronájmu vodních skútrů, šlapadel, motorových člunů, dětských autíček a surfů. Součástí areálu je i well-
ness a krytý baby-club. Hlavní sezóna: bohaté animačn programy pro děti, Maro Club (vyjma víkendů) – školka pro děti, ve večerních hodinách
mini-disco a kouzelník. Na terase hotelu v hlavní sezóně každý večer program (vyjma soboty), na pláži zumba a aerobik. V blízkosti jsou an-
tukové tenisové kurty a minigolf.

Ubytování:
Všechny mobilní domy jsou vzdáleny do 300 m od hlavní písečné pláže. 
•Victoria mobilní domy Lux (terasa 15 m2) – mobilní domy č. 3–10, 
•Victoria mobilní domy Lux (terasa 10 m2) – mobilní domy č. 13–31. 
•Victoria mobilní domy Lux Grand – mobilní domy č. 1, 2, a 11, 12.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 6 a 7).

•Victoria mobilní dům Premium Exclusive Family (2x WC/sprcha, klima, myčka), cca 32 m2 + terasa 32 m2, pro 2–6 osob,
půdorysně podobný s Premium Exclusive Grand. Výbava viz str. 5 (mimo TV).

•Victoria zařízené stany jsou umístěny v polostínu borovic asi 200 m od hlavní písečné pláže.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 zařízených 6-lůžkových stanů (viz str. 10).

Pláže: pláž je písečná, prostorná, s pozvolným vstupem do vody, vhodná i pro děti. V okolí další písečné pláže, mnohé 
z nich jsou FKK.

Strava: – vlastní příprava jídel ve vybavených kuchyňkách mobilních domů nebo stanů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: autobusem Plitvická jezera, lodí po okolních ostrovech, Baška.

VHODNÉ AKTIVITY
✔ cykloturistika
✔ aerobik
✔ aquaaerobik
✔ míčové sporty
✔ beachvolejbal
✔ tenis
✔ nordic walking
✔ wellness
✔ in-line bruslení

10 SAN MARINO Camping Resort****

1000 m

500 m30 m

1000 m

zdarma

200 m veřejný100 HRK/den

200–300 m

zdarma1000 m

45 HRK

50 HRK mobilní dům
stan

200 Kč/noc

15

San Marino Camping Resort – Victoria mobilní domy Lux GrandSan Marino Camping Resort – wellness

FKK Sahara na Loparském výběžku Rajska Plaža

JJeeddiinneeččnnáá  ppíísseeččnnáá  RRaajjsskkaa  PPllaažžaa

© Valamar Riviera© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar RivieraSan Marino Camping Resort

44**  rreessoorrtt  ss  wweellllnneessss  &&  ssppaa

© Valamar Riviera
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DALMÁCIE – OSTROV MURTER
Victoria mobilní domy Lux luxusní apartmány a vybraná studia
Victoria zařízené stany

Ostrov Murter leží asi 20 km SZ od Šibeniku, v blízkosti městeček Jezera (2 km), Tisno (1,5 km) a Murter (6 km). Ostrov je spojen s pevninou zveda-
cím mostem.
Jezera Village Holiday Resort je kvalitní, dobře vybavené a pečlivě udržované středisko. Je tu recepce s trezorem, prodejna potravin, pekárna, res-
taurace, směnárna a dětský koutek. V blízkosti resortu je nový supermarket. Je vyhledáváno pro svou klidnou atmosféru. Součástí resortu Jezera
je komplex apartmánů a studií, citlivě zasazený do bujné vegetace a ze dvou stran stoupající do svahu k symbolické zvonici.

Sportovní a zábavní aktivity: dětské hřiště, minigolf, škola potápění, osvětlené tenisové kurty (umělá tráva + beton), stolní tenis. V hlavní sezóně
animační programy pro děti i dospělé – gymnastika, minidisco pro děti, aerobik, aquaaerobik, soutěže, výuka salsy a chorvatštiny, škola surfingu.
Půjčovna šlapadel, surfů a katamaránů. Pronájem motorových člunů v Tisnu, aut a skútrů v Murteru. S Tisnem je resort propojen vláčkem.

Pláže: tvořena písečnou drtí. Vstup do vody je pozvolný, dno je kamenité. Přírodní pláže 
s pohledem na volné moře a NP Kornati asi 30 min. chůze. Obuv do vody doporučujeme.

Strava: – vlastní příprava jídel ve vybavených kuchyňkách mobilních domů nebo stanů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: NP Kornati, NP Krka, NP Paklenica, NP Plitvická 
jezera, aquapark Solaris, Šibenik, Skradin.

Jezera Village Holiday Resort – pláž

NP Kornati

PELJEŠAC – OREBIČ-PERNA
Victoria zařízené stany 

Orebič je městečko pinií, palem, oleandrů a kaktusů. Od severních větrů jej
chrání mohutné pohoří Sv. Ilie. Je znám jako domov mořeplavců, kteří si zde
už od 13. stol. stavěli krásné kamenné domy. Příznivé větry a termické prou-
dy v Pelješackém kanálu vytvářejí ideální podmínky pro surfování.

Camping Perna leží 5 km od Orebiče, přímo u moře. Zrekonstruovaný
kemp nabízí zázemí na úrovni 4-* resortu. Přímo v kempu je rozsáhlá obláz-
ková pláž s pozvolným vstupem do vody. Z pláže se naskýtá nádherný pohled
na město Korčula. Kemp disponuje kvalitním sociálním zařízením, obchodem
s potravinami, barem s rychlým občerstvením a bankomatem.

Sportovní a zábavní aktivity: sportovní plocha pro beachvolejbal, půjčovna
sportovních potřeb pro windsurfing a kiteboarding, škola windsurfingu
(v češtině), škola kitesurfingu, diving centrum a půjčovna skútrů v Orebiči.

Ubytování: Victoria zařízené stany jsou umístěny v polostínu stromů, asi 200
m od pláže. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 zařízených 6-lůžkových stanů (viz 
str. 10).

Pláže: oblázkové s pozvolným vstupem do vody, obuv do vody doporučujeme.

Strava: – vlastní příprava jídel ve vybavených kuchyňkách stanů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: Dubrovnik, Mostar, Medjugorje, 
Kravica, Korčula, Orebič, Mljet.

Camping Perna s pohledem na Korčulu

Camping Perna – pláž

VHODNÉ AKTIVITY
✔ windsurfing
✔ kiteboarding
✔ aerobik
✔ beachvolejbal
✔ nordic walking
✔ in-line bruslení
✔ cyklistika

500 m200 m

zdarma

200 m

300 m

11 JEZERA Village Holiday Resort*** 13 Camping PERNA****

IIddeeáállnníí
pprroo  wwiinnddssuurrffiinngg

TTaamm,,  kkddee  zzaaččíínnaajjíí  KKoorrnnaattii......
mmoořřee,,  sslluunnccee  aa  rroommaannttiikkaa  oossttrroovvaa

12 Camping IMPERIAL***

Jezera Village Holiday Resort – pláž

5–300 m

zdarma

5–300 m

12 HRK/hod.40 HRK/hod.

3 dny zdarma

plyn/el.10–50 HRK

70–150 m

20–450 m

50 HRK

stan
200 Kč/noc8 HRK/hod.2500 m

mobilní dům
apartmán 200 Kč/noc
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DALMÁCIE – VODICE
Victoria mobilní domy Lux

VODICE – původně rybářské městečko Vodice leží v zálivu obklopeném olivovými sady asi 15 km se-
verně od Šibeniku. Jméno má po pramenech pitné vody, jež zde vyvěrají. Nyní jsou Vodice výcho-
diskem výletů do tří Národních parků Chorvatska: ostrovy Kornati, vodopády na řece Krka a přírod-
ní kaňon Paklenica. Častým cílem návštěvníků je i Šibenik s renesančním dómem sv. Jakuba. I přes
zájem turistů si Vodice zachovaly podobu klidného letoviska s nabídkou lodních výletů a příjemný-
mi procházkami po atraktivní pobřežní promenádě, jejíž charakter dokreslují stovky jachet a lodí
v místní marině.

Camping Imperial se nachází na jižním okraji města Vodice u krásné oblázkové pláže (široká nabíd-
ka aktivit, 10 minut chůze od centra). Celá plocha kempu je porostlá borovicemi, jalovci a olivami.
Camping je spojený s hotelem Imperial, jehož služeb mohou návštěvníci kempu využívat; jsou tu
restaurace à la carte a bary.

Sportovní a zábavní aktivity: 2 bazény (venkovní a krytý), tenisové kurty hotelu Imperial, stolní te-
nis, volejbalové hřiště, fitness, bowling, dětské hřiště, možnost plachtění a surfování. Pobyt ve
Vodicích je výhodný jak pro milovníky prázdninového ruchu, tak i pro ty, kteří dávají přednost pří-
rodním krásám nebo historickým památkám.

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny v polostínu, asi 80 m od pláže.
Pro skupinu 36 osob je k dispozici 6 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7).

Pláže: Je tu oblázková pláž, místy s betonovými platy na slunění. Obuv do vody doporučujeme. 

Strava: – vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: NP Kornati, NP Krka, NP Paklenica, Šibenik, Zadar, Nin, Fun Park Mirnovec.

VHODNÉ AKTIVITY
✔ cykloturistika
✔ tenis
✔ nordic walking

KKvvaalliittaa
zzaa  ssuuppeerr  cceennuu

80 m

300 m nepovolen

za poplatek za poplatek

Vodice

NP Slapovi Krka Vodice – pláž 

30 HRK

Ubytování: •Victoria mobilní domy Lux (rok výroby 2018) jsou umístěny
v zóně Boca Vista, cca 150 m od moře. Pro skupinu 40 osob je k dispo-
zici 10 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7).
•Victoria stany jsou umístěny na terasách v polostínu borovic, asi
70 m od moře. Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 zařízených 6-lůž-
kových stanů (viz str. 10).
Luxusní apartmány***•Lux Ap. B 1/2+2 terasa, klima, park, sat-TV.
Jedna dvoulůžková ložnice, obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem,
kuchyňský kout, WC+sprcha, terasa, klima. Apartmány jsou kompletně
zrekonstruované a jsou umístěny v přízemí.
•Lux Ap. B 1/2+2 blk, klima, moře, sat-TV. Jedna dvou-lůžková ložnice,
obytná místnost s rozkládacím 2-lůžkem, kuchyňský kout, WC+sprcha,

balkón, klima. Jsou umístěny v 1. patře s přímým nebo částečným po-
hledem na moře, za příplatek (viz cenová tabulka). Jsou kompletně zre-
konstruované.
Vybraná studia*** •St. A 1/3 blk, klima, moře, sat-TV 1 místn. se 2 pev-
nými lůžky a 1 přistýlkou s částečně odděleným kuch. koutem, WC+spr-
cha, sat-TV, balkón, klima. Umístěna v přízemí, pohled na moře může být
stíněn vegetací. 
Všechny apartmány a studia jsou vybaveny kuchyňskými potřebami,
ručníky a lůžkovinami. Parkování je možné na blízkém centrálním par-
kovišti. Jedná se o komplex umístěný ve svahu, asi 80–150 metrů od
pláže. Check-in 16 hod., check-out 9 hod.

VHODNÉ AKTIVITY
✔ cykloturistika
✔ aerobik
✔ tenis
✔ stolní tenis
✔ surfování
✔ potápění
✔ nordic walking
✔ pěší turistika
✔ in-line bruslení
✔ minigolf

Apt./St.

KKlliiddnnáá  ddoovvoolleennáá  vv  aattrraakkttiivvnníí
llookkaalliittěě  ttřříí  nnáárrooddnníícchh  ppaarrkkůů
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MAKARSKÁ RIVIÉRA – ŽIVOGOŠČE
Victoria mobilní domy Lux/Lux Grand/X-Line
Victoria chatky/chatky Cool
Victoria zařízené stany

Živogošče je středisko nacházející se 17 km jižně od Makarske, navazuje na Igrane. Dříve rybářská osa-
da, dnes malé přímořské letovisko s nádhernými oblázkovými plážemi
Camping Dole leží 5 km jižně od Živogošče, chráněn pohořím Biokovo, ukryt do piniového háje. Pobyt
doporučujeme milovníkům neporušené přírody, klidu a kvalitního koupání. V campingu naleznete re-
cepci s barem, minimarket, rychlé občerstvení, pekárnu, prodejnu dárkových předmětů, bankomat
a směnárnu. V nedaleké vesnici Blato je 5 restaurací, kavárny, stánky.

Sportovní a zábavní aktivity: betonové tenisové kurty (s možností cvičení aerobiku), pétanque, půj-
čovna silničních a vodních skútrů, šlapadel, parasailing, možnost potápění. Zátoky mezi skalními úte-
sy jsou vhodné i pro nudisty.

Ubytování: •Victoria mobilní domy Lux, Lux Grand a X-Line jsou umístěny pod borovicemi, nad obláz-
kovou pláží, 1–10 m od pláže.
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 6 a 7).
Některé mobilní domy Lux jsou umístěny blíže k vesnici Blato, cca 15–70 m od pláže. 
Mobilní domy X-Line jsou umístěny přímo nad pláží!
•Victoria chatky/chatky Cool jsou postaveny v polostínu vzrostlých oliv a pinií, 20–80 m od pláže. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 zařízených 6-lůžkových chatek ev. možnost klimatizace (viz s. 9).
•Victoria stany, ukryté do polostínu borovic, jsou od pláže vzdáleny 30–100 m. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 zařízených 6-lůžkových stanů (viz str. 10).

Pláže: oblázkové s pozvolným vstupem do moře, obuv do vody doporučujeme.

Strava: – vlastní příprava jídel ve vybavených kuchyňkách mobilních domů, chatek nebo stanů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: Hvar, Brač, Biokovo, Mostar, Makarska, Imotski, Medjugorje, Cetina, Kravica, Dub-
rovnik, Pelješac, Korčula.

Camping Dole – Victoria mobilní dům X-Line

17

VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ stolní tenis
✔ míčové hry

15 Camping DOLE**

DALMÁCIE – BIOGRAD NA MORU
Victoria mobilní domy Lux/Lux Grand

Biograd na Moru leží asi 30 km od Zadaru a je východiskem k výletům do tří NP – Paklenica, vodopády Krka a ostrovy Kornati.
Nedaleko je i největší sladkovodní jezero Chorvatska – Vransko jezero.

Camping Park Soline leží v borovicovém háji na jižním okraji Biogradu, přímo u moře v rekreační zóně. Je vybaven restaurací, ba-
rem, pekárnou, bankomatem a směnárnou. Pobřežní promenádou, lemovanou restauracemi, bary a kavárnami se dostanete cca
za 20 minut až do centra Biogradu.

Sportovní a zábavní aktivity: dětské hřiště, stolní tenis, tobogán. Hřiště na pétanque, antukové tenisové kurty a městský venkov-
ní bazén na vodní pólo jsou nedaleko kempu, na pláži je beachvolejbalové hřiště. V hlavní sezóně dětský klub, disco, animace, cvi-
čení na pláži. Jsou zde noční bary a pořádají se koncerty. Zábavní park je vzdálen 2 km. Půjčovna aut a skútrů je v Biogradu.

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux a Lux Grand jsou umístěny v polostínu borovic, 50–200 m od pláže. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7).

Pláže: přírodní oblázkové, skalnatá a betonová plata s upravenými vstupy do vody. Těsně v blízkosti kempu se nalézá zátoka s plá-
ží, tvořenou písečnou drtí.

Strava: – vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: NP Kornati, NP Krka, NP Plitvická jezera, Zadar, Pašmanský kanál, Šibenik, Fun Park Mirnovec.

NP Kornati

VHODNÉ AKTIVITY
✔ cykloturistika
✔ tenis
✔ stolní tenis
✔ nordic walking
✔ beachvolejbal

Camping Park Soline

14 Camping Park SOLINE****

Camping Park Soline – pláž

150/300 m

400 m zdarma

250 m

zdarma60 HRK/hod.

zdarma

100/200 m veřej./uhlíod 30 HRK

50–200 m

200 m

35 HRK2 km

nepovolen

Vodopády Kravica

Camping Dole – pláž

UUžžíívveejjttee  nneejjlleeppššííhhoo  kkoouuppáánníí
zzaa  ppřříízznniivvéé  cceennyy

Fun Park Mirnovec – 2 km od kempu

400/60 m60 m

5 m55 HRK/hod.

25 HRK/hod.

veřej./uhlí

1–100 m

UUbbyyttoovváánníí
ppřříímmoo  uu  pplláážžee

Victoria mobilní dům X-Line, za ním v řadě Victoria mobilní domy Lux Grand

mobilní dům
nepovolen

stan
200 Kč/noc

chatka
200 Kč/noc

PPoollooppííssččiittéé  pplláážžee  vv  ppřřííjjeemmnnéémm  rreessoorrttuu KKvvaalliittaa  zzaa  ssuuppeerr  cceennuu

NNáárrooddnníí  ppaarrkkyy
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LAGO DI GARDA – PESCHIERA DEL GARDA
Victoria mobilní domy Lux 

Peschiera del Garda je nádherné turistické a kulturně historické středisko na jihovýchodním břehu největšího a nejkrásnějšího italského jezera Lago di Garda. Místo
je určeno pro milovníky krásné přírody, historických památek a hlavně sportovních aktivit všeho druhu.

Camping Bella Italia je luxusní středisko, které uspokojí díky svým zábavním a sportovním aktivitám i nejnáročnější klientelu. Disponuje restauracemi, 5 bary, ka-
várnou, cukrárnou, kadeřnictvím, supermarketem, obchodem se suvenýry, zeleninou, bankomatem, TV-místností, Wi-Fi (za poplatek) a možností grilování.

Sportovní a zábavní aktivity: soustava 4 bazénů – 2x brouzdaliště, 2x tobogán + nový velký tobogán, vodní hříbek s hydromasáží, cvičení v bazénu, plavecký bazén
(u bazénů zdarma lehátka a slunečníky, koupací čepice nutná). Víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, stolní tenis, biliard, půjčovna sportovních potřeb a kol, 3 zá-
bavní parky, 6 dětských hřišť, nafukovací hrady, vláček, trampoliny, lezecké stěny, střelnice pro lukostřelbu. V hlavní sezóně probíhají bohaté animační programy
pro děti a dospělé, sportovní a společenské akce, pro děti mini-club (4–12 let), 2x denně aquagymnastika s cvičitelkou. Na pláži je vodní banán, půjčovna šlapadel,
jachet, kánoí a člunů. Nedaleko kempu je půjčovna aut a skútrů. Každou hodinu jezdí vláček do Peschiery.

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěné 80 m od jezera. 
Pro skupinu 40 osob je k dispozici 10 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7). 
Upozornění: pobytová taxa 1,1 €/os. od 13 let/noc.

Pláž: písečno-štěrková pláž přímo u střediska s pozvolným vstupem do jezera; je tu půjčovna šlapadel, kánoí a člunů, vodní banán. Lehátka
a slunečníky zdarma.

Strava: vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.

Možnosti výletů: Verona, Sirmione, Limone, Malcesine s lanovkou na Monte 
Baldo, Riva del Garda, Arco, Gardaland, Movieland, Sea Life Aquarium.

Camping Bella Italia – bazény

SirmioneLago di Garda

VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ míčové hry
✔ windsurfing
✔ plachtění
✔ turistika
✔ cykloturistika
✔ nordic walking
✔ ferraty
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VENETO – CAORLE
Victoria mobilní domy Lux 

Caorle je turistické město, které leží asi 60 km severně od Benátek. Bývalá rybářská vesnice je dnes známým a moderním letoviskem s půvabným historickým stře-
dem, malebnými uličkami a náměstími. 

Centro Vacanze San Francesco je špičkově vybavený resort na ploše 30 ha v turistické oblasti Duna Verde. Luxusní středisko nabízí 3 restaurace, 2 bary, jogurterii,
zmrzlinárnu, supermarket s prodejem čerstvých ryb, bankomat, wi-fi v celém kempu (za poplatek) a možnost grilování (gril je nutno mít vlastní).

Sportovní a zábavní aktivity: soustava 4 bazénů (zdarma), z nichž je jeden vyhřívaný a ,‚Vodní svět“ – 4 bazény, 2 tobogány, hydromasáž, hra pro děti, tělocvična a
disco-club (vše zdarma, za poplatek lehátka a slunečníky). Sportovní centrum – 3 víceúčelová hřiště, basketbalové, 2 fotbalová hřiště s umělým trávníkem, volejba-
lové a beachvolejbalové hřiště, 3 tenisové kurty, 3 hřiště na pétanque, posilovna, lukostřelba, billiard, stolní tenis, minigolf (všechna sportoviště za poplatek). Dětské
zábavní centrum (kolotoč, skákací hrady, trampolíny, prolézačky, motokáry) a půjčovna kol. V hlavní sezóně zde probíhají denně animace pro děti a dospělé, hry na
pláži, sportovní turnaje, nordic walking, večerní zábavné programy pro děti a dospělé, Spritzsummerparty. V blízkém Caorle je k dispozici půjčovna skútrů, aut a mo-
torových lodí. 

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny v polostínu topolů asi 500 m od pláže. 
Pro skupinu 40 osob je k dispozici 10 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7).
Upozornění: pobytová taxa 1 €/os. od 12 let/noc.

Pláž: písečná s betonovými moly vybíhajícími do moře, volně přístupná. Vstup do vody je pozvolný. Za poplatek je možno pronajmout 
slunečníky a lehátka.

Strava: vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.

Možnosti výletů: Benátky a ostrovy, Terst a okolí (Miramare, Aquileia, Grotta 
Gigante), Verona a Lago di Garda, večerní Caorle.

Centro Vacanze San Francesco

Caorle

VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ aquaaerobik
✔ míčové hry
✔ stolní tenis
✔ cykloturistika
✔ turistika
✔ in-line bruslení
✔ nordic walking
✔ minigolf

16 Camping BELLA ITALIA***** 17  Centro Vacanze SAN FRANCESCO*****

200 m 30 km

200 m

200 m zdarma300 m

1,5 €/hod.200 m

všechny typykočár 3 €

5 €

100 m

u bazénu
zdarma80 m

Diego Bar 150 m 4 €/hod.

150 m

4 €

150 m

600 m 5 €/hod.

5 €/den

200 m elektrické

7 €500 m

3000 m3 €/hod. 6 € 3 €

5 €

nepovolen nepovolen

Centro Vacanze San Francesco – bazény
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VENETO – CAVALLINO
Victoria mobilní domy Lux 

Cavallino-Treporti je malé letovisko nacházející se mezi turisticky oblíbeným střediskem Lido di Jesolo zná-
mým množstvím restaurací, obchodů, diskoték, zábavních parků a přístavem Punta Sabbioni, z něhož je dí-
ky pravidelné trajektové dopravě lehce dosažitelné jedno z nejkrásnějších italských měst – Benátky. 

Camping Village Cavallino je dynamické moderní středisko nacházející se podél dlouhé pláže v příjemném
polostínu borového háje. Resort disponuje restaurací s pizzerií, barem, obchodem s potravinami, minimar-
ketem, TV-místností, bankomatem, Wi-Fi v celém kempu (za poplatek), ošetřovnou a možností grilování (gril
je nutno mít vlastní).

Sportovní a zábavní aktivity: soustava bazénů pro malé a velké (nutná koupací čepice) – dětské bazény
s vodními atrakcemi, hydromasážní zóna, lehátka, solárium a relaxační zóna. Beachvolejbalové a travnaté
fotbalové hřiště, minigolf (za poplatek), stolní tenis, velké dětské hřiště, hřiště pro nejmenší a dětské zá-
bavní centrum. V hlavní sezóně každodenní animační programy pro děti i dospělé, při kterých je v provozu
baby-club (od 3 let), aerobik, jóga, balet, jogging, večerní disko pro děti, večerní show. Na pláži je půjčov-
na šlapadel, bar a plážový servis. Rozsáhlá sít‘ cyklostezek v okolí, u kempu je půjčovna kol.

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěné v polostínu borovic cca 150 m od pláže. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7). 
Upozornění: pobytová taxa 0,5 €/os./noc.

Pláž: rozsáhlá písečná pláž u kempu s pozvolným vstupem do moře, půjčovna šlapadel, bar, plážový servis.

Strava: – vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: Benátky a ostrovy Murano a Burano, Tropicarium, Pirátská lod‘,
Aquapark Jesolo, Terst a okolí (Grotta Gigante, Aquilleia, Miramare).

Camping Village Cavallino 

VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ aquaaerobik
✔ jízda na koni
✔ míčové hry
✔ stolní tenis
✔ beachvolejbal
✔ cykloturistika
✔ nordic walking
✔ in-line bruslení
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VENETO – CAVALLINO
Victoria mobilní domy Lux 

Cavallino-Treporti je jedno z nejoblíbenějších letovisek v rámci celého Apeninského poloostrova, leží mezi ži-
vým městem Lido di Jesolo (15 km), plným restaurací, diskoték, obchodů a přístavem Punta Sabbioni
(5 km).
Camping Village Mediterraneo je exkluzivní středisko, ležící podél dlouhé písečné pláže, s restaurací, pizze-
rií, barem, diskotékou, supermarketem, minimarketem, bankomatem, Wi-Fi v celém kempu (za poplatek)
a možností grilování (gril je nutno mít vlastní). 

Sportovní a zábavní aktivity: nově je v resortu budována soustava bazénů o celkové ploše 2.000 m2 a zá-
bavně-společenský komplex o rozloze 10.000 m2 se sluneční terasou, restaurací, lounge-barem, miniklubem
a baby-sittingem, víceúčelové, volejbalové, betonové fotbalové hřiště, beachvolejbalové hřiště, tenisové kur-
ty s novým povrchem, stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, skateboardová dráha, půjčovna kol – rozsáhlá
síť cyklostezek v okolí. V hlavní sezóně probíhají celodenně animační programy pro děti i dospělé, sportov-
ní a společenské akce (večerní minidisco pro děti a večerní show). Na pláži je skluzavka, půjčovna šlapadel
a bar.

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny v polostínu borového háje 70–350 m od pláže. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7). 
V kempu je vyžadováno striktní dodržování ubytovacího řádu (noční klid a odpolední siesta)!
Upozornění: pobytová taxa 0,5 €/os./noc.

Pláž: rozsáhlá, denně udržovaná písečná pláž je přímo u kempu. Přístup do moře je pozvolný, vhodný i pro
malé děti. Slunečníky a lehátka je třeba mít vlastní.

Strava: – vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: Benátky, Pirátská loď, Tropicarium, Aquarium, Aquapark. VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ aquaaerobik
✔ míčové hry
✔ tenis
✔ stolní tenis
✔ minigolf
✔ beachvolejbal
✔ cykloturistika
✔ turistika

19 Camping Village CAVALLINO****18 UNION LIDO*****

55**  rreessoorrtt,,  ppaattřřííccíí  ddoo  TTOOPP 33  rreeggiioonnuu  VVeenneettoo
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20 Camping Village MEDITERRANEO*****

26.4.–15.9.

3 €/hod. 100 m

250 m 250 m

zdarma

100 m 10 €/hod.2 €/hod.

200 m el./uhlí

350 m4 € 2 €/hod.

100 m

100 m

3,5 €

100 m

zdarma

100 m 3,5 €/hod.

300 m všechny typy

15 €/den150 m

3000 m

5 €

300 m 300 m nepovolennepovolen

Camping Village Cavallino – pláž Camping Village Cavallino – soustava bazénů

100–400 m

10 €/hod.

VENETO – CAVALLINO-TREPORTI
Victoria mobilní domy Lux Superior

Cavallino-Treporti je právem vyhledávané turistické středisko díky nadstandardní nabídce ubytovacích slu-
žeb, množství volnočasového vyžití a hlavně díky sousedství světově proslulého města – Benátek.

Union Lido – první 5* resort na Apeninském poloostrově je nejluxusnějším a nejmodernějším střediskem
v Itálii a díky neuvěřitelnému množství perfektních služeb patří k nejvyhledávanějším místům v Evropě. 60-
hektarový rezort Union Lido, zábavní svět plný nejrůznějších atrakcí, disponuje dvěma wellness centry s ba-
zénem s výhledem na moře a malým krytým bazénem (za poplatek), šesti hektary přírodního parku přímo
stvořeného pro ranní jogging, kinem, 8 restauracemi, 17 bary, 22 obchody, turistickým vláčkem, banko-
matem, tržnicí, soláriem, lunaparkem, diskotékou, fitness centrem, baby clubem, zábavním amfiteátrem
a Wi-Fi v celém objektu. Samozřejmostí je lékařské centrum a první pomoc.

Sportovní a zábavní aktivity: dva aquaparky (novější je obehnán bílým pískem) s 9 bazény (2 plavecké), s hy-
dromasážními vanami a lehátky, skluzavkami, tobogány a divokou řekou. Víceúčelová hřiště, dětské hřiště,
hřiště na fotbal, volejbal, tenis, basketbal, malou kopanou, minigolf a lukostřelba. V resortu je škola po-
tápění, jízdy na koni pro děti i dospělé, windsurfingu a kitesurfingu s půjčovnou vodních šlapadel a kánoí.
Večer probíhají animační programy: filmové večery, ohňostroje, turnaje, divadelní představení a tematické
slavnosti.

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux Superior jsou umístěny cca 400 m od pláže. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7). 
Upozornění: pobytová taxa 0,6 €/os./noc.

Pláž: více než jeden kilometr dlouhá a každodenně upravovaná široká soukromá písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře. Rozsáhlá pláž disponuje půjčovnou šlapadel a windsurfingů, dětským a beach-volejba-
lovým hřištěm.

Strava: vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.

Možnosti výletů: Benátky a ostrovy Murano a Burano, Tropicarium, Pirátská lod‘,
Aquapark Jesolo, Terst a okolí (Grotta Gigante, Aquilleia, Miramare).

Union Lido

Union Lido – pláž Union Lido – lunapark přímo v kempu

VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ aquaaerobik
✔ jízda na koni
✔ míčové hry
✔ malá kopaná
✔ beachvolejbal
✔ cykloturistika
✔ nordic walking
✔ in-line bruslení

UUnniikkááttnníí  ssvvěětt  ppllnnýý  aattrraakkccíí  ––
ssppllnněěnnýý  sseenn  ii  nneejjnnáárrooččnněějjššííhhoo  kklliieennttaa

v areálu

3,5 €

v areálu

zdarma

v areálu zdarma

v areálu veřejný/uhlí

15 €/den400 m

v areálu

5 €

v areálu nepovolen

Camping Village Mediterraneo – bazény a společenská zóna

Camping Village Mediterraneo

NNeejjlluuxxuussnněějjššíí  55**  rreessoorrtt  vv  IIttáálliiii 44**  rreessoorrtt  vv  eexxkklluuzziivvnníí  llookkaalliittěě
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Victoria mobilní domy Lux

PALMOVÁ RIVIÉRA – MARTINSICURO
Victoria mobilní domy Lux Victoria zařízené stany 

Martinsicuro je město s příjemnou atmosférou v samém centru Palmové riviéry na břehu řeky Tronto ze severu sousedící s hlavním městem oblasti San Benedetto
del Tronto. Město leží na samé hranici dvou regionů Marche a Abruzzo.

Riva Nuova Camping Village leží v blízkosti písečné pláže, od níž je oddělena pouze místní komunikací a pobřežní promenádou. Ve středisku je k dispozici bar, pizze-
rie, minimarket, bankomat, Wi-Fi v celém kempu a možnost grilování (na veřejných grilech).

Sportovní a zábavní aktivity: soustava bazénů s lehátky a slunečníky – pro klienty CK Victoria vstup zdarma, fotbalové, beachvolejbalové a volejbalové hřiště, teni-
sové kurty, stolní tenis, dětské hřiště a koutek. V hlavní sezóně denně animační programy pro děti i dospělé. Na pláži půjčovna kánoí a šlapadel.

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux i Victoria stany jsou umístěny asi 100 m od písečné pláže v polostínu topolů. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7) nebo 12 zařízených 6-lůžkových stanů (viz str. 10).
Upozornění: v kempu je vyžadováno striktní dodržování ubytovacího řádu (noční klid a odpolední siesta)! 

Pláž: soukromá písečná pláž, s pozvolným vstupem do moře, vybavená plážovým servisem. Pro klienty ubytované v mobilních domech 
slunečník + 2 lehátka/mobilní dům zdarma, pro klienty ve stanech za poplatek.

Strava: – vlastní příprava jídel ve vybavených kuchyňkách mobilních domů nebo stanů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: Řím, Ascoli Piceno, Aquapark Onda Blu, Colonnella, San Benedetto, Gran Sasso.

Riva Nuova Camping Village

Riva Nuova Camping Village – pláž

20

VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ aquaaerobik
✔ míčové hry
✔ fotbal
✔ stolní tenis
✔ beachvolejbal
✔ tenis
✔ turistika
✔ nordic walking
✔ cykloturistika
✔ in-line bruslení

22 RIVA NUOVA Camping Village****

PPlláážžoovvýý  sseerrvviiss  aa  bbaazzéénnyy
zzddaarrmmaa

Riva Nuova Camping Village – bazény

150 m 80 m zdarma

150 m

150 m8 €/hod.
zdarma

přes facebook 100 m veřejný
zdarma

mobilní domy100 m 100 m

150 m

150 m

5 €

EMILIA ROMAGNA – LIDO DEGLI ESTENSI
Victoria mobilní domy Lux

Lido degli Estensi je rušné a hojně turisticky navštěvované letovisko. Nachází se asi 30 km severně od Ravenny a 130 km jižně od Benátek. Jeho dominantou je 5 km
dlouhá promenáda plná obchodů, kaváren a restaurací.

Mare e Pineta International Camping je dobře vybavený resort, výhodně umístěný v bezprostřední blízkosti písčité pláže a hlavní městské promenády plné spole-
čenského vyžití. Středisko disponuje restaurací, pizzerií, barem, prodejnou potravin, obchodem se zeleninou, trafikou se suvenýry a bankomatem, Wi-Fi za popla-
tek, možnost grilování (gril je nutno mít vlastní).

Sportovní a zábavní aktivity: soustava bazénů (vstup v hlavnví sezóně za poplatek 1 €/os., mimo hlavní sezónu zdarma), víceúčelové hřiště, fotbalové, volejbalové
a beachvolejbalové hřiště, stolní tenis, badminton, fitness-centrum (lekce spinningu), dětské hřiště a síť cyklostezek v okolí. V hlavní sezóně zde denně probíhají
animační programy pro děti a dospělé (cvičení jógy, aquagymnastika, jóga, výuka tanců), mini-club a diskotéky. Na recepci je půjčovna jízdních kol (zdarma).

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny ve stínu vzrostlých pinií, od pláže asi 350 m (zóna A, mobilní domy č. 16–23) a 550 m (zóna B, mobilní domy
č. 1–15). Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 zařízených 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7). 
Upozornění: pobytová taxa 0,8 €/os. od 12 let/noc.

Pláž: volně přístupná, prostorná, písečná, s pozvolným vstupem do vody. Za poplatek plážový servis (slunečníky a lehátka).

Strava: – vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4) 

Možnosti výletů: Benátky, San Marino, Padova, Ravenna, Ferrara, Comacchio, 
lodí k deltě řeky Pádu.

Mare e Pineta International Camping 

VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ aquaaerobik
✔ míčové hry
✔ stolní tenis
✔ in-line bruslení
✔ beachvolejbal
✔ cykloturistika
✔ turistika

21 MARE E PINETA International Camping****

44**  rreessoorrtt  vvee  ssttíínnuu  ppiinniiíí  uu  ppuullssuujjííccííhhoo
lleettoovviisskkaa  ss  vvyyhhllááššeennoouu  pprroommeennááddoouu
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Lido degli Estensi – pláž

400 m300 m 300 m zdarma

350 m

200 m

1 hod/den
zdarma

500 m plyn 11 €

60 €/týden350–550 m300 m 5 €

4 €/hod.500 m7 € 10 €/hod. 10 € nepovolennepovolen
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Aquapark Onda Blu Camping Village Tam-Tam – bazén

PALMOVÁ RIVIÉRA – MARTINSICURO 
apartmány a studia Astro Marino**** 

Astro Marino je rezidence ležící v blízkosti kempu Riva Nuova, přímo u moře a pobřežní promenády.
Vzdálenost od vlastní písečné pláže je cca 50 m. Všechny apartmány jsou kompletně vybaveny: LCD, sat-TV,
myčka, pračka, klimatizace, Wi-Fi zóna, balkón nebo terasa. Povlečení a ručníky je nutné mít vlastní.
Rezidence je vybavena výtahem a soukromým parkovištěm. Bankomat cca 150 m. V rezidenci je recepce
s omezeným provozem. Astro Marino slouží pouze klientům CK Victoria.

Sportovní a zábavní aktivity: rezidence je prostorem na cvičení vhodným pro celou škálu sportovních akti-
vit. V hlavní sezóně probíhají animační programy pro děti i dospělé v kempu Duca Amedeo, kde je i bazén
(provoz 1. 6.–13. 9. – pro klienty CK Victoria 9.30–12.30). Navíc 1x týdně party s vínem, bruschettou a hu-
debním doprovodem. Ve městě je půjčovna kol.

Ubytování:
Apartmány a studia
•bilo Ap. 1/2+2 blk, klima, sat-TV, Wi-Fi (pro 4 osoby) dvoulůžkový pokoj, obytná místnost s rozkládacím 
dvoulůžkem, kuchyňský kout, WC + sprcha, balkón (v přízemí terasa).
•mono St. 1/2 blk, klima, sat-TV, Wi-Fi (pro 2 os.) obytná místnost s 2-lůžkem a kuchyňským koutem, WC
+ sprcha, balkón. Všechna mona jsou ve 3. patře
Kapacita rezidence: 9x bilo Apt. + 4x mono St., celkem 44 lůžek (viz str. 9).

Pláž: soukromá, písečná pláž s pozvolným vstupem do moře. 
K dispozici je plážový servis zdarma (slunečník + 2 lehátka/apartmán nebo studio).

Strava: – vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách apartmánů nebo studií
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: Řím, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Aquapark Onda Blu, Loreto, Gran Sasso.

Martinsicuro

Bazén kempu Duca Amedeo – zdarma 1. 6.–13. 9.
9.30–12.30 hod.

PALMOVÁ RIVIÉRA – TORTORETO LIDO
Victoria mobilní domy Lux/X-Line Design 

Tortoreto Lido – jedno z nejoblíbenějších letovisek Palmové riviéry – sousedí ze severu s rušným letoviskem
Alba Adriatica a z jihu s městečkem Giulianova.

Salinello Villaggio patří mezi nejlépe vybavená střediska v Itálii. Špičkový resort disponuje restaurací, piz-
zerií, self-service restaurací, barem, cukrárnou, kadeřnictvím, bankomatem, obchodním a kongresovým
centrem, minimarketem, relaxační zónou, lékárnou, ambulancí, Wi-Fi a možností grilování.

Sportovní a zábavní aktivity: soustava 4 bazénů s hydromasáží (zdarma), víceúčelové a 2 fotbalová hřiště s
umělým trávníkem, tartanové tenisové kurty, volejbalové a 2 beachvolejbalové hřiště, hřiště na pétanque,
lukostřelba, minigolf, stolní tenis, fitness centrum, golfový trenažér, hřiště pro nejmenší, dětské zábavní
centrum s lanovou dráhou a mini-club. V hlavní sezóně probíhají denně bohaté animační programy pro dě-
ti i pro dospělé, koncerty živé hudby v jednom ze dvou přírodních amfiteátrů či na pláži.  

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux a X-Line Design jsou umístěné 50–150 m od moře přímo u relaxační
zóny vybavené slunečníky a lehátky v polynéském stylu. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 6 a 7). 
Upozornění: pobytová taxa 1 €/os. od 15 let/noc (15. 6.–31. 8.).

Pláž: rozsáhlá písečná pláž rezervovaná přímo pro klienty resortu s pozvolným vstupem do moře. 
K dispozici je plážový servis zdarma (slunečník + lehátko + sedátko/mobilní dům).

Strava: – vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: Řím, Gran Sasso, Ascoli Piceno, 
Offida, Loreto, Colonella, Norcia. 

Salinello Villaggio – bazény

Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ míčové hry
✔ cykloturistika
✔ turistika
✔ in-line bruslení

VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ aquaaerobik
✔ míčové hry
✔ beachvolejbal
✔ stolní tenis
✔ cykloturistika
✔ in-line bruslení
✔ nordic walking
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bbaazzéénn  ++  ddiissccoo  ppaarrttyy  vv  DDuuccaa  AAmmeeddeeoo  zzddaarrmmaa!!

LLuuxxuussnníí  rreessoorrtt  nneejjvvyyššššíí  kkvvaalliittyy,,
zzddaarrmmaa  pplláážžoovvýý  sseerrvviiss  aa  bbaazzéénnyy

Apartmány Astro Marino

12 km

Duca Amedeo250 m30 m

zdarma30 m80 m ČT24 a jinézdarma zdarma 50 m

6 €/den zdarma50 m

25 Camping Village TAM-TAM****

PALMOVÁ RIVIÉRA – GIULIANOVA LIDO
Victoria mobilní domy Lux

Giulianova Lido je příjemné letovisko s půvabnou palmovou promenádou podél dlouhé písečné pláže.
Příjemnou atmosféru visutých Apenin a otevřeného moře si mohou vychutnat z bezprostřední blízkosti mi-
lovníci turistiky, cykloturistiky, in-line bruslení. Večer se promenáda mění v rušné přímořské korzo, lemo-
vané množstvím restaurací, pizzerií, diskoték, kaváren a obchodů.

Camping Village Tam Tam – malý, útulný, rodinný kemp, ideální pro kolektivy a skupiny, se nachází ve stí-
nu topolů na jižním okraji městečka Giulianova Lido, asi 200 m od konce pobřežní promenády a městské
pláže. Středisko odděluje od pláže pouze cyklostezka, spojující několik středisek Palmové riviéry (je dlouhá
celkem 22 km). V kempu je restaurace s pizzerií, bar, Wi-Fi v celém středisku i na pláži (v kempu za popla-
tek, na pláži zdarma) a možnost grilování (gril je nutno mít vlastní).

Sportovní a zábavní aktivity: kemp disponuje bazénem s masážním hříbkem (v provozu 1. 6.–31. 8.), asfal-
tovým víceúčelovým hřištěm pro míčové hry a tenis, beachvolejbalovým hřištěm a dětským koutkem s ma-
lým hřištěm. V hlavní sezóně probíhají animační programy pro děti i dospělé v kempu i na pláži. Ve městě
je půjčovna aut a skútrů. V kempu jsou vhodné podmínky ke cvičení aerobiku.

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny ve stínu topolů v exkluzivní poloze cca 20 m od pláže!
Pro skupinu 44 osob je k dispozici 11 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7).
Upozornění: pobytová taxa 1 €/os. od 11 let/noc.

Pláž: soukromá, písečná. K dispozici je plážový servis zdarma (slunečník + lehátko + sedátko/mobilní dům).

Strava: – vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: Řím, Atri, aquapark Onda Blu, Loreto, San Benedetto, Ascoli Piceno.

VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ aquaaerobik
✔ in-line bruslení
✔ míčové hry
✔ cyklistika

20 m

20 m

50 m

zdarma

350 m

20 m

na pláži
zdarma

uhlí

zdarma20 m

30 m
aquapark

5 km

5 €

VViiccttoorriiaa  mmoobbiillnníí  ddoommyy  jjiižž  2200  mm  oodd  pplláážžee

PPlláážžoovvýý  sseerrvviiss  aa  bbaazzéénn  zzddaarrmmaa

nepovolen nepovolen

Astro Marino

Giulianova Lido – pobřežní promenáda

zdarma 100 m

10 m

150 m

80 m

zdarma

100 m

20 m6 €/hod.zdarma

50 m veřej./uhlí

zdarma50–150 m

nepovolen

5 €

nedaleko
kempu
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GARGÁNO – LIDO DEL SOLE
Victoria mobilní domy Lux/Classic 
Chatky Orchidea (Cool)
Victoria zařízené stany 

Lido del Sole je malebné  letovisko na severním cípu poloostrova Gargána s typicky italskou atmosférou. 

Stella del Sud Camping Villagio je rodinné středisko, ležící u promenády, spojující Lido del Sole s městečkem
Rodi Garganico. Disponuje restaurací s pizzérií, barem s automaty, stolním fotbalem a TV-místností, mini-
marketem, směnárnou a Wi-Fi. Možnost grilování (gril je nutné mít vlastní). Bankomat je v Rodi Garganico.

Sportovní a zábavní aktivity: velký bazén s lehátky – vstup zdarma pro ubytované v mobilních domech a
chatkách (koupací čepice nutná), tenisové kurty s betonovým povrchem (poplatek), stolní tenis, více-
účelové, volejbalové, beachvolejbalové a dětské hřiště. V hlavní sezóně animační programy pro děti a do-
spělé. Vedle kempu je aquapark. Na pláži je půjčovna šlapadel a ve městě půjčovna aut a skútrů.

Ubytování: •Victoria mobilní domy Lux a Classic (viz str. 7 a 8) jsou umístěny asi 100 m od pláže. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných mobilních domů.
•Chatky Orchidea jsou 6-lůžkové, umístěné za recepcí, asi 100 m od pláže. 
K dispozici je 9x 6-lůžková chatka (viz str. 9). Obsazenost 6 osob/chatka.
•Victoria stany jsou postavené mezi olivovníky a eukalypty asi 120 m od pláže. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 zařízených 6-lůžkových stanů (viz str. 10)
Upozornění: pobytová taxa 2 €/os. od 12 let/noc.

Pláž: soukromá, písečná pláž s pozvolným vstupem do vody. Je zde půjčovna šlapadel.
K dispozici je plážový servis zdarma (slunečník + lehátko + sedátko/ubytovací jednotka).

Strava: – vlastní příprava jídel ve vybavených kuchyňkách mobilních domů, chatek nebo stanů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: Tremiti, trhy Ischittella, Vieste/Peschici, Pompeje a Vesuv, 
Foresta Umbra, Lago di Varano.

Stella del Sud Camping Villaggio – pláž

Tremiti

OSTROV ELBA – MARINA DI CAMPO 
Victoria mobilní domy Lux/Domus 
Victoria karavany/karavany Cool (Adria, Jecha)

Marina di Campo – turisticky oblíbené středisko Elby leží 15 km od Portoferraia, ve 2 km dlouhém zálivu s nád-
hernou písečnou pláží. Nejvyšší hora ostrova Monte Capanne v pozadí vytváří úchvatnou přírodní kulisu. 

Camping Ville degli Ulivi – moderní, dobře vybavené středisko, ponořené do subtropické vegetace se nachází v ide-
ální poloze u moře, v místě, kde začíná 2 km dlouhá písečná pláž. Resort disponuje restaurací, barem, pizzerií, sa-
moobsluhou, obchodem se suvenýry, půjčovnou mopedů, bankomatem, zrenovovanými sociálními zařízeními, 
Wi-Fi (za poplatek) a možností grilování.

Sportovní a zábavní aktivity: 2 bazény s masážními proudy spojené skluzavkami (za popl., děti do 10 l. zdarma),
sauna, turecká pára, perličkové koupele, masážní křeslo, fitness, potapěčská škola, hrací automaty pro děti, dět-
ské hřiště. Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, minifotbal, volejbalové a be-
achvolejbalové hřiště, posilovna. V hlavní sezóně denně animační programy pro děti i dospělé. Na pláži půjčovna
surfů, motor. člunů, šlapadel, slunečníků a lehátek. Příjemné jsou procházky po promenádě do Marina di Campo.

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux/Domus a Victoria karavany/karavany Cool jsou umístěny v polostínu pinií
200 m od pláže.
Pro skupinu 40 osob je k dispozici 7x 4-lůžkový mobilní dům Domus + 3x 6-lůžkový mobilní dům Lux (viz s. 7, 8).
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12x 4-lůžkový karavan s možností dalšího lůžka nebo přistýlky (viz str. 10).

Pláž: rozsáhlá písečná pláž je v blízkosti kempu. Přístup do moře je pozvolný, vhodný i pro malé děti. Na pláži je
půjčovna surfů, motorových člunů a šlapadel. Za poplatek je možno pronajmout slunečníky a lehátka.

Strava: – vlastní příprava jídel ve vybavených kuchyňkách mobilních domů nebo karavanů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: Porto Azzuro, 
Portoferraio, Monte Capanne, Modrá 
jeskyně, Punta Calamita, Sant’ Andrea.

Pláž u Camping Ville degli Ulivi, v pozadí městečko Marina di Campo

OSTROV ELBA – LACONA
Victoria karavany Jecha
Victoria zařízené stany 

Lacona – malebné letovisko na jihu ostrova, mezi městy Capoliveri a Marina di Campo. Disponuje nád-
hernými plážemi – Lacona (jemný světlý písek), Laconella a Margidore (tmavé oblázky).

Camping Casa dei Prati je postaven na klidném, rovinatém místě v borovém háji, většina plochy je za-
stíněna. Součástí recepce kempu je minimarket s barem. Je zde možnost grilování, Wi-Fi zdarma.
Nedaleko od střediska, které je ideální pro kolektivy a skupiny, se nachází bary, restaurace, pizzerie, ob-
chod s potravinami a bankomat. V hlavní sezóně od poloviny června do poloviny září je kemp spojen
s ostatními středisky na ostrově místní autobusovou linkou (za poplatek).

Sportovní a zábavní aktivity: bazén s lehátky (zdarma, koupací čepice nutná), vířivka, multifunkční dět-
ské hřiště, stolní tenis, biliard, štěrkové fotbalové, antukové volejbalové a beachvolejbalové hřiště. V hlav-
ní sezóně každodenní animace v mini klubu, dětský koutek s animátorkami (dopoledne a odpoledne), od
21 hod. dětská diskotéka. V kempu je půjčovna kol, ve městě možnost pronájmu aut a skútrů.

Ubytování: Victoria karavany a stany jsou umístěné na rovném terénu v eukalyptovém háji. 
Pro skupinu 48 osob je k dispozici 9x 4-lůžkový karavan s možností 1 přistýlky a 3x 6-lůžkový stan (viz
str. 10). Poměr počtu karavanů a stanů lze měnit podle požadavku kolektivu.

Pláže: 1 km dlouhá písečná pláž Lacona a vedlejší Laconella je vzdálena asi 800–1000 m, druhá –
Margidore – je zhruba stejně vzdálená. Přepravu na tyto a jiné pláže zajišťuje za poplatek několikrát den-
ně plážový bus (od poloviny června do začátku září).

Strava: – vlastní příprava jídel ve vybavených kuchyňkách karavanů nebo stanů
– rozšířená polopenze nebo plná penze

z polní kuchyně (viz str. 4)

Camping Casa dei Prati – bazén a vířivka

Pláž LaconaCamping Ville degli Ulivi – bazény

VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ aquaaerobik
✔ míčové hry
✔ beachvolejbal
✔ tenis
✔ turistika
✔ in-line bruslení
✔ cykloturistika

VHODNÉ AKTIVITY
✔ potápění
✔ surfování
✔ turistika
✔ cykloturistika
✔ aerobik, fitness
✔ aquaaerobik
✔ tenis
✔ míčové hry
✔ beachvolejbal

VHODNÉ AKTIVITY
✔ potápění
✔ cykloturistika
✔ volejbal
✔ beachvolejbal
✔ fotbal
✔ aerobik
✔ aquaaerobik
✔ nordic walking
✔ stolní tenis

20 m

50 m

zdarma

50 m

zdarma u recep.
a u bazénu

veřej./uhlí

20 €

4 €

1000 m

Camping Casa dei Prati – Victoria karavany a stanyStella del Sud Camping Villaggio – bazén

26 STELLA DEL SUD Camping Villaggio*** 28 Camping CASA DEI PRATI***27 Camping VILLE DEGLI ULIVI***
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20 m

20 m

100 m

100 m

300 m 2 €/30 min.7 €/hod.5 €/hod.

el./uhlí

zdarma100/120 m

50 mzdarma

3 €/vyprání

stan, chatka
200 Kč/noc

karavan
280 Kč/noc

4 €/den

10 €/hod.

100 m

4 €/den

zdarma

250 m

5 €100 m

4 €/den 100 m10 €/hod.

15 €/týden

100 m všechny typy

15-35 €/den

200 m

100 m
stan, karavan
280 Kč/noc
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mobilní dům
nepovolen

mobilní dům
nepovolen

PPřřííjjeemmnnýý  rrooddiinnnnýý  rreessoorrtt
ss  dduuššíí  iittaallsskkééhhoo  jjiihhuu
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AZUROVÉ POBŘEŽÍ – ST. TROPEZ
Victoria mobilní domy Lux 

Port Grimaud leží 8 km od St. Tropez a byl vybudován v 60. letech tak, aby připomínal Benátky soustavou kanálů,
mostů a přístavišť. Kotví tu luxusní jachty, malebná zákoutí lákají turisty k procházkám a večernímu posezení v ka-
várnách a restauracích. Camping Les Prairies de la Mer se nachází přímo za jeho branami.

Camping Les Prairies de la Mer je výborně vybavený resort i pro náročné. Nachází se v husté zeleni, přímo u rozsáh-
lé písečné pláže. Je výhodným východiskem k výletům po Azurovém pobřeží a Provence. Ve středisku jsou 2 obcho-
dy, 3 restaurace, 2 bary, snacky, diskotéka, internetová kavárna a bankomat. Možnost grilování – gril vlastní.

Sportovní a zábavní aktivity: Od sezóny 2018 je zde bazén. Několik fotbalových hřišť s umělým trávníkem, asfaltové
tenisové kurty, stolní tenis, plocha na pétanque, beachvolejbalové a 3x dětské hřiště s dětským koutkem, půjčovna
výbavy pro vodní sportovní aktivity, potápěčská škola. Každodenní animační programy pro děti i dospělé, jóga a fit-
ness na pláži, pilates, stretching, zumba, lukostřelba, body wake up na pláži, body pump, step, abdos flash, cardio
box. Děti 5–11 let: školní cirkus, orientační běh, piknik, naučná dětská farma, návštěva minifarmy, vyjížďky na po-
nících, olympijské hry, ateliér dětských kreací. Junioři 12–17 let: beachvolejbal, beach scootering, šlapadla. Každý ve-
čer koncert v Long baru. Je zde půjčovna aut a skútrů. Vláček do Grimaud 6 €, lodí do St. Tropez 12,3 €.

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny v polostínu stromů asi 200 m od pláže. Pro skupinu 48 osob je
k dispozici 12 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7).

Pláž: písečná pláž, volně přístupná. Vstup do vody je pozvolný.

Strava: vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.

Možnosti výletů: kaňon Verdon, Monte Carlo, Nice, ochutnávka 
místních vín, středověký hrad Grimaud, St. Tropez, Ste. Maxime, 
Ramatuelle, Marseille, pláž Gigaro, Antibes – Marineland.

OSTROV SARDINIE – AGLIENTU
Victoria mobilní domy Lux 

Aglientu, oblast s nedotčenou přírodou v severní části Sardinie, právem přezdívané „Perla Středomoří“,
se nachází ve snadno dosažitelné vzdálenosti od přístavů Olbia a Porto Torres či letiště Alghera.  

Camping Village Baia Blu La Tortuga je sportovně laděné středisko v panenské přírodě, určené jak pro
milovníky bělostného písku a azurového moře, tak pro všechny vyznavače letních sportovních aktivit vše-
ho druhu. Ve středisku se nachází pizzerie, self-service restaurace, bar, cukrárna, supermarket, bankomat
(v kempu je možné platit kartou), obchod se suvenýry, lékařské zázemí. V kempu je k dispozici Wi-Fi (za
poplatek) a možnost grilování. 

Sportovní a zábavní aktivity: v resortu je k dispozici bazén, fotbalové a beachvolejbalové hřiště, teniso-
vé kurty, stolní tenis, dětské hřiště, lukostřelba, potápěčské centrum, výuka windsurfingu, tělocvična,
fitness-centrum, půjčovna výbavy pro vodní sportovní aktivity. V okolí je rozsáhlá síť cyklostezek. V hlav-
ní sezóně probíhají pravidelně animační programy pro děti i dospělé (kabaret, muzikály, výuka latinsko-
amerických tanců, mini-club). 

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěné v polostínu borovic 200 m od pláže. Pro skupinu 24
osob je k dispozici 6 klimatizovaných 6-lůžkových mobilních domů (viz str. 7).
Upozornění: pobytová taxa 1,5 €/os. od 18 let/noc + povinný klubový příplatek 1 €/os. od 3 let/noc v
termínech 6. 6.–12. 9. 2021.

Pláž: přímo u střediska široká pláž s bílým pískem, lemovaná útesy.

Doprava: vlastní, dopravu busem lze pro omezenou kapacitu transferu na ostrově zajistit jen pro 8 osob,
či na vyžádání letenky.

Strava: vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů.

Možnosti výletů: Porto Cervo, Costa Smeralda, 
Santa Teresa a trajektem do Bonifacia (Korsika)
nebo Santa Teresa a lodí do La Maddalena, 
Costa Paradiso, Castel Sardo.

ŠTÝRSKO – PETERDORF 
Victoria mobilní domy Classic 

St. Peter am Kammersberg – malebné městečko, ležící v samém podhůří vrcholů majestátních Alp v ra-
kouském Štýrsku, jež je právem přezdíváno zeleným srdcem Rakouska. 

Camping Bella Austria – sportovní středisko, zasazené do nedotčené přírody plné pohádkových lesů,
křišťálově průzračné vody horských jezer a alpských vrcholků, je místem přímo stvořeným jak k letním
a sportovním aktivitám všeho druhu, tak k relaxačním a odpočinkovým pobytům. Nachází se zde res-
taurace, bar, minimarket, TV-místnost. K dispozici je Wi-Fi zóna, možnost grilování (gril je nutno mít
vlastní). Bankomat cca 2 km.

Sportovní a zábavní aktivity: nachází se zde dětské travnaté fotbalové hřiště, venkovní bazén, bazén
s brouzdalištěm pro děti (bazény v provozu 15. 6.–10. 9.), menší wellness (infrasauna, biosauna, fin-
ská sauna – vstup zpoplatněn), stolní tenis, dětské hřiště, zábavní centrum (v hlavní sezóně s každo-
denním animačním programem), cvičení jógy, vodní mlýnky, lanové průlezky, minizoo. V okolí je roz-
sáhlá síť cyklostezek. 

Ubytování: Victoria mobilní domy Classic jsou umístěné do zeleně rakouských luk a lesů s vrcholy Alp
v pozadí. Pro skupinu 48 osob je k dispozici 12 klimatizovaných/vytápěných 4-lůžkových mobilních
domů s přistýlkou do 12 let/do 60 kg (viz str. 8). 
Upozornění: pobytová taxa 1,2 €/os. od 15 let/noc.

Strava: – vlastní příprava jídel v plně vybavených kuchyňkách mobilních domů
– rozšířená polopenze nebo plná penze z polní kuchyně (viz str. 4)

Možnosti výletů: jízda na koni v údolí Katschtal, golf Kreischberg (22 km od kempu), tenisové kurty 
(2 km od kempu), rybaření v Katschbachu (denní lístek 25 €), letní sáňkařská dráha Turracher Höhe
(50 km od kempu), Red Bull Ring Zeltweg (asi 70 km).

Camping Les Prairies de la Mer

VHODNÉ AKTIVITY
✔ školy v přírodě
✔ sportovní soustředění
✔ aerobik
✔ míčové hry
✔ turistika
✔ cykloturistika
✔ jízda na koni
✔ nordic walking
✔ rybaření

VHODNÉ AKTIVITY
✔ míčové hry
✔ fotbal
✔ stolní tenis
✔ tenis
✔ cykloturistika
✔ in-line bruslení
✔ windsurfing
✔ nordic walking
✔ vodní sporty
✔ pétanque
✔ jízda na koni
✔ atraktivní výlety

VHODNÉ AKTIVITY
✔ aerobik
✔ míčové hry
✔ tenis
✔ lukostřelba
✔ windsurfing
✔ potápění
✔ kiteboarding
✔ turistika
✔ cykloturistika
✔ nordic walking

200 m

200 m

150 m

500 m

200 m150 m 10 €/hod.

5 €/den

zdarma všechny typy

20 €/den200 m

250 m

Camping Bella Austria – bazén
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Camping Village Baia Blu la Tortuga – pláž

Camping Baia Blu La Tortuga – soustava bazénů

Camping Les Prairies de la Mer – bazény

Minizoo

29 Camping Village BAIA BLU LA TORTUGA**** 30  Camping LES PRAIRIES DE LA MER***** 31 Camping BELLA AUSTRIA****
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Ideální cykloterény v okolí

5 €/hod.

fotbalové
hřiště

300 m

zdarma

300 m

zdarma500 m 600 m6 €/den

300/600 m
plyn

10 €/den

200 m

350 m

5 €

3 km20 €

25 €

50 m100 m

6 km, 
cca 28 €/hod.

fotbalové
hřiště

50 m

5 €/2 hod.

zdarma

v kempu

5 €/2 hod. 70 mzdarma

plyn/uhlí

22 km

18-45 €/den

4 €100 m
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BRNO
● Cejl 87, 602 00 Brno

tel.: 545 213 101, 545 211 542

● Náměstí Svobody 10, Dům u čtyř mamlasů
602 00 Brno
tel.: 542 215 367

● Odjezdový terminál CK
Heršpická 13, 619 00 Brno
tel.: 542 215 367
GPS: 49°10’17.48’’ N

16°36’8.2’’ E

PRAHA
● Karlovo nám. 10, Nákupní galerie Atrium

120 00 Praha 2
tel.: 296 220 022

LIBEREC
● Soukenné nám. 613, Dům kultury

460 01 Liberec
tel.: 485 107 766

OSTRAVA
● Purkyňova 6, 702 00 Ostrava

tel.: 596 115 597

OLOMOUC
● Polská 1, Galerie Šantovka

779 00 Olomouc 
tel.: 585 224 275

PŘEROV
● Wilsonova 11, 750 02 Přerov

tel.: 581 217 221

☎ 545 213 101 po–ne 9.00–21.00 hod.

☎ 545 211 542 kolektivy
www.victoria-ck.cz
dovolena@victoria-ck.cz

POSTUP PŘI OBJEDNÁNÍ ZÁJEZDU:
1) Telefonická nebo e-mailová rezervace (max. 14 dnů). Do ukončení doby rezervace ob-

jednavatel zašle na adresu CK písemnou objednávku (e-mailem, poštou).

2) CK zašle návrh smlouvy o zájezdu. Pobyt je závazně objednán po podepsání smlouvy

a zaplacení první zálohy dle individuální domluvy (viz bod 3). V případě odstoupení od

smlouvy si CK účtuje 10.000 Kč manipulační poplatek a dále podle stornopodmínek

CK.

3) Objednavatel hradí zálohy dle splátkového kalendáře uvedeného ve smlouvě. Pobyt
musí být plně uhrazen nejpozději do 63 dnů před odjezdem. V tomto termínu je ob-

jednavatel povinen dodat CK seznam účastníků s údaji potřebnými k vycestování.

Změny v počtu účastníků ve lhůtě kratší než 63 dnů před odjezdem podléhají storno-
poplatkům dle Všeobecných smluvních podmínek (viz zadní strana smlouvy).

4) Platbu lze provést hotově v CK, bankovním převodem na základě vystaveného varia-

bilního symbolu nebo prostřednictvím faktury. Pro kolektivní zájezdy mohou být využívány i jiné autobusy našich smluvních dopravců

Autobusy CK Victoria
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