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Ke€s splint

Vážení kamarádi z celé Evropy. V roce 2018 nás čeká ltálie, nebo snad lépe řečeno, Toskánsko.Zdá se, Že

tato slavná oblast je vybrána především pro nás, kamarády. Kultura, přírodní klima kulinářství- prostě to
Toskánsko nabízí. Naši přátelé ACTltalie našlipro nás luxusníkemp v malé vesníčce na pobřeží:Campíng
Village Park Albatros v San Vincenzu. A tam zorganizují 57. Evropskou rallye.
Moře je vzdálené 15 minut chůze od kempu. K dispozicijsou také krásné bazény (také vyhřívané a kryté) a
všechna dalšízařízení, která si naši kempeři mohou přát. Samozřejmě se spoustou příležitostíse setkat se
starými přáteli a vytvořit nové přátelství během fascinujícího programu a příjemných a zajímavých výletů.
Dostatečné důvody, proč cestovat do San Vincenzo. Doufám, že vásvšechny uvítám na Whitsun 2018.
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Drazípřátelé,
Jsem potěšen, že přivítám turisty, kteříplánujípřicestovat z celé Evropy a ltálie do San Vincenzo -Toskánsko
na Evropa Rally 2018. Tato rally se bude konat opět v ltálii, po těch v Giulianově v roce1999 a v Cavalino
Treporti Benátky V roce 2013, který měl velký úspěch. Federace ACTltlia radostně vítá naše hosty v tak
krásném a jedinečném prostředí, jako je Toskánsko, s cílem poskytnout přátelství a kontaktovat lídi, kteří
sdílejí stejnou vášeň pro karavanisty - cestovní ruch.
Při této příležitosti budeme plánován velký program aktíVit, aby naši hosté lépe poznali italskou kulturu,
pohostinnost, gastronomii, kulturní a životní prostředí. Budeme se snažit, aby, jste s námi strávili
nezapomenutelné časy s vřelým objetím.

Massimo Bandini
San Vincenzo Mayot

Vážení hosté,
Srdečně vás uvítáme v San Vincenzu v Toskánsku, protože nás navštívíte příští rok. Naše město, s výhledem
na moře, je již léta jedním z nejznámějších turistických destinací na Etruském pobřeží a svým návštěvníkům
nabízívíce než 10 km pláží, středomořské borové háje a různé sluŽby pro občany a turisty. Geografická
poloha San Vincenzo vám umožníjednoduše oslovít jak přírodní, tak i umělecké krásy v oblasti slavných
měst s uměním Pisa, Florencie a Sieny na celodennívýlet. Můžete sitaké vychutnat gastronomické
speciality našeho Území, které kombinujířadu produktů z našeho moře a našíkrajiny. Těšíme se proto, že

vás uvidíme v San Vincenzu a přejeme vám pěkný pobyt.

Stefano Lampati
Pxll Albrtos unúo,

Yážení táborníci,
jsem rád, že vás přivítám v Camping Vilage Park Albatros v San Vincenzo, na krásném Tucan Coast!
Park Albatros se nacházív blízkosti města San Vincenzo a Gulfof Baratti. Kemp se rozkládá nad velkou
chráněnou oblastí, pod střechou starých borovíc, jen pár metrů od pláže. Jsme partnerem společnosti
ACTltalia, ale cítíme se velice nadšeni a těšíme se na události a výlety, které jsme pro vás připravili pro tuto
zvláštní událost. Z parku Albatros se můžete snadno vypravit k objevovánívšech krás Toskánska. Budete mít
možnost vychutnat malebné vesničky a nádherné panoramata, které nabízí náš známý region,
Je oceňován po celém světě také díky své historické kultuře a - samozřejmě - svým specialitám a vynikajícím
vínům. Takže já a my vám děkujeme a čekáme vás v květnu 2018.

Program:
1. den L7.5.2OLB
Vítejte a kempu ubytovánía předánídárků
2. den 18. 5. 2018
Volitelné: organizovaná exkurze.
oficiální zahajovací ceremoniál
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S průvodem zúčastněných zemí.
Vítejte v našem v salonku.
Večer v salonku s hudbou a tancem.
3. den 19. 5. 2018
Volitelné: organizovaná exkurze.
Večeře nabízená organ izátory.
Večer v salonku s hudbou a tancem.
4. den 20.5.2OL8
Volitelné: organizovaná exkurze.
Hudební a taneční zábavní večer.
5. den 2L.5.2OLB
Slavnostn í ukončení evropské rally.
Závěrečné pozdravy a na shledanou příštírok.

Podmínky:
t7 -2L KVĚTEN 2018
Cena:
L45,- € za jednotku 2 osob
110,- € za jednotku 1 osoby
Dalšíosoby v jednotce: 55, - € na osobu
Děti (do L3 let) pobyt zdarma
Cena zahrnuje: Registrační poplatek, Ubytování s elektrickou energií,
Účast V programu - uvítacívečeře, uvítacídárek.
Zvláštní výhody pro účastníky:
].5% Sleva v ceně za období od L4.5 do L7. 5 a od 2L.5. do 24.5. 20L8
Turistická daň se platí při příjezdu.
Slevu nelze kombinovat se slevou a speciálními nabídkami.
Ubytování v mobiIních domech: cena na vyžádání
lnformace: parkal batros@ecvacanze.it
Přihlášky budou přijaty do 01. 04.2oL8
Výlety:
Výlet číslo 1
Návštěva Bolgheri, degustace vína Tenuta Di Vaira a lehký oběd
4L,-€za osobu' - Půldenní prohlídka
Autobusem do Bolgheri ve slavné vinařské oblasti ''Super Toskánsko'' - bezplatná prohlídka
Bolgheri - návštěva panstvíVaira (Sklep + vinice) - ochutnávka s 2 víny (bílé a červené) +

lehký oběd se salámem, sýrem a polévkou. Po obědě návrat do Parku Albatros.
Výlet číslo 2
Navštěva továrny Laika, lehký oběd,
Muzeum Vespa Piaggio - Pontedera.
50,-€ za osobu - Prohlídka Fullday.
Autobusový transfer do továrny LAlKA Camper, prohlídka s průvodcem, přestávka na oběd.
Pojedeme do slavného města Pontedera známého pro továrnu Piaggio, muzeum Vespa
Piaggio, navštívíme muzeum, na konci návrat do parku Albatros'
Výlet číslo 3
Návštěva obce Voltera s návštěvou vesnice Lajatico a divadla ticha.
52,-€ za osobu - celodenní prohlídka.



Volterra autobusový transfer'
Prohlídka nádherného a staroby|ého města s.průvodcem - přestávka na oběd a pozdější
návštěva města Lajatico a Divadla ticha (navržené a chtěné populárním zpěvákem Andrea
Bocelli)
VýIet číslo 4
Navštivte slavné města Pisa a Lucca s lehkým obědem
65,4,za osobu - Celodenní prohlídka s obědem
Autobusem transfer do slavného města Lucca. Slavné město s krásnou zděnou zídkou -
prohlídka starého města s průvodcem - lehký oběd. Autobusem do města Pisa Delta Tower
věž - návštěva náměstíPiazza dei Miracoli se vstupem do katedrály a Camposanto +prohlídka
exteriéru Torre a Batistery. Návrat do Parku Albatros.
Výlet číslo 5
Navštivte archeologického muzea Populonia a Baratti a Piombino.
37,-€za osobu - Půldenní prohlídka.
Autobusem do Populonia a Baratti _ navštivte archeologického naleziště staré vesnice.
Autobusem do Piombino a návštěva archeologického muzea. Návrat do Parku Albatros.

JAK sE K NÁM DoSTANETE
Ze severu: od A 12, z Pise pokračujte směrem k Liverno,
dokud se nedostanete k E80.
Pokračujte na jih směrem na San Vincenzo na Via Aurelia.
Vyjed'te na "San Vincenzo Sud'' a následně pokračujte podle
značek Venturina a Park Albatros
od jihu: Vyjed'te na dálniciA12 z Roma-Civitavecchia, exit na

Roma ovest a pokračujte po silnici Via Aurelia ss1/ E80
směrem na Grosseto (asi 160 km). Vyjed'te na výjezd
Venturina směrem Venturina Station a postupujte podle
pokynů pro park Albatros.
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