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58. evropská rally 
2 osoby za 145,50 EUR 
Je nám potěšením pozvat vás na 58. EUROPA RALLY pořádanou Evropskou radou pro rally. Letošní rally se 
uskuteční na ostrově Lošinj, v tkempu Čikat, Mali Lošinj, od 6. do 10. června 2019. 

 

Vážení kamarádi z celé Evropy, přivítejte 58. evropskou rally. V roce 2019 bude Chorvatsko znovu 
zemí a destinací táborníků ze všech zemí Evropy. Chorvatsko znovu? Ano, na jedné straně 
je pro Evropskou rally stále obtížnější najít kluby a kempy, které chtějí a mohou uspořádat 
tak velkou událost, jako je Europa Rally. Na druhé straně, protože Chorvatsko má hodně co 
nabídnout, a naštěstí tam jsou nadšenci, kteří chtějí převzít organizaci. UKH připravuje naši 
Europa Rally v kempu Čikat na ostrově Lošinj. Kemp, který získal mnoho cen. V poslední 
době cenu DCC Europa; a také v kempu, kde se rally Adria již dvakrát s velkým úspěchem 

konala. Krásná oblast na krásném ostrově. Rád bych vás všechny přivítal ve jménu Evropského 
výboru pro rally. Udělejte si čas na objevování nejkrásnějších míst Lošinj a Cres. Na kole nebo 
pěšky. Ale hlavně trávit čas ve společnosti mnoha kamarádů, známých a (možná ještě) neznámých. 

Přeji vám všem příjemný pobyt v Lošinju v Chorvatsku. 
Kees Splint 

Vážení přátelé,  kempování, je to jen dva roky a jsme opět tady, aby jsme organizovali 
pěknou Europa Rally v Chorvatsku. Tentokrát Vás zveme na nádherný ostrovní svět známý 
svým zvláštním klimatem, který je velmi dobrý pro plicní choroby a samozřejmě pro 
nádherné pláže, Aquapark a stinný kemp ČIKAT. Tento vrcholový kemp umístěný v části 
ostrova Mali Lošinj se zajímavým okolím, jistě vám poskytne příjemnou dovolenou se 
zajímavými zábavními a výletními programy. 
Přijďte se podívat, co vám můžeme znovu nabídnout. 

Branko Marolt, předseda UKH 
Vážení hosté, rádi bychom vás pozvali, abyste se přihlásili k Evropské rally v roce 2018 v kempu 
Čikat! Bude nám potěšením vás přivítat na Lošinji - ostrově vitality! Známý pro své vysoce kvalitní 
moře a vzduch, více než 200 hodin slunečního svitu a bohaté rostliny, ostrov je také renomované 
lázeňské středisko. Lošinjské souostroví nabízí spoustu klidných, malebných míst, kde si můžete po 
celý rok vychutnávat uklidňující klima, projít se na více než 250 km dlouhých stezkách, sportovat 
venku nebo vyzkoušet místní kuchyni. Kromě tradice zdravotního cestovního ruchu nabízí táborníci 
kombinaci borového lesa a léčivých rostlin a atraktivních aerosolů moře a pokud chcete objevit další 

skryté tajemství Lošinje, je nejlepší navštívit mnoho výhledů, odlehlé zátoky a pláže nebo menší Lošinju. 
Těšíme se na vás na ostrově Lošinj - ostrově vitality! 

Dalibor Cvitković, předseda Turistické rady města Mali Lošinj 

 
Je nám potěšením pozvat vás do Chorvatska, aby jste se k nám připojil na EUROPA RALLY které je 
hostem v  kempu Čikat v Mali Lošinji na ostrově Lošinj. Velká účast v soutěži 2 Adrians, která byla v 
tomto kempu organizována společně s našimi přáteli z CCA a úžasnou zpětnou vazbou od našich 
hostů, nás inspirovala k uspořádání další akce v Čikat, aby si hosté mohli vychutnat vše, co náš kemp 

nabízí: křišťálově čisté moře, bazény a skvělou zábavu. Mali Lošinj je město na ostrově Lošinj, známé jako Ostrov 
vitalit. Získalo jméno od stovek let starých borovic, levandule, myrty, popínavých rostlin a více než 1018 druhů rostlin 
prosperujících v této skutečné přírodní zahradě. Kemp Čikat (20 minut chůze od Mali Lošinj) se nachází v zálivu Čikat 
ve stínu staletých borovic a nabízí naprostou relaxaci. Kemp je ideálním místem pro aktivní rodinnou dovolenou a 
nabízí řadu sportovních potřeb, pláží, kilometrů turistických stezek a nedávno Aquapark Čikat. Je to příležitost 
ochutnat příjemnou ostrovní kuchyni a dobré víno. 

Přijďte a setkat se s drahými přáteli a učiňte nové s fascinujícím programem a zajímavými exkurzemi! 
Dejan Jakovljević, generální ředitel Jadranka kampovi d.o.o. 
 



PROGRAM  
06. června - 10. června 2019 
Den 1 - 06. 06. 2019 
Příjezd, registrace a potvrzení předání dárku. Vítejte a ubytování účastníků 
Den 2 - 07. 06. 2019 
Volitelné: Organizované výlety. Oficiální zahajovací ceremoniál zúčastněných zemí a slavnostní večeře 
Den 3 - 08. 06. 2019 
Volitelné: Organizované výlety. Večerní zábavní program 
Den 4 - 09. 06. 2019 
Volitelné: Organizované výlety. Večerní zábavní program 
Den 5 - 10.06.2019 
Oficiální uzavření rally 

Nabídka zahrnuje: 
 Program účastnické rally (registrační poplatek)  
 ubytování v neoznačeném kempu (včetně elektrické přípojky) 
 uvítací nápoj, večeře a dar  
 Registrace 
 6. června - 10. června 2019. 

Ceny programu: 
 145,50 EUR za jednotku pro dvě osoby 
 91,60 Eur na jednotku pro jednu osobu 
 Další osoba na jednotce: 55,00 EUR 
 Děti od 7 do 18 let: 27,70 EUR 
 Děti do 7 let a domácí zvířata: ZDARMA 
 Ubytování v mobilních domech nebo hotelu: cena na vyžádání e-mailem info@camp-cikat.com 

Zvláštní výhody nabízené účastníkům: 
 sleva 20% na jízdenku na trajekt  
 20% sleva na pravidelné kempové sazby pro pobyty v období od 30. května do 6. června 2019 a 10. června 

do 17. června 2019. 
Podmínky týkající se zvláštních slev 20% na ubytování od 30. května do 6. června 2019 a od 10. června do 
17. června 2019: 

 nabídka se vztahuje pouze na předběžné rezervace 
 pobytová taxa není zahrnuta 
 nabídka nelze kombinovat s jinými speciálními nabídkami 

JAK SE REGISTROVAT 
Stáhněte si tento registrační formulář do počítače a vyplněný formulář odešlete na následující e-mailovou 
adresu:  ukh@camping-croatia.com . 

Termín pro předkládání registrací pro 58. evropskou rally je 15. května 2019 . 
VÝLETY (VOLITELNÉ) 
Výlet číslo 1 
Výlet lodí na ostrov Susak - 30 € na osobu 
Při příjemném výletu lodí se seznámíte s pobřežím Lošinje, vzdálenými ostrovy a 
nejkrásnějším ze všech jadranských ostrovů, ostrova Susak. Susak je písečný ostrov 
s písečnými plážemi a jedinečnou tradicí! Susak je jedinečný ostrov, stejně jako jeho 
vznik a vzhled.  

 celodenní prohlídka 
 uvítací nápoj 
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 prohlídka horní a dolní vesnice 
 oběd na palubě (setkání nebo rybí menu)  

Výlet číslo 2 
Výlet lodína ostrov Ilovik - 30 € na osobu 
Ilovik je dobře známý jako "ostrov květů" a je to písečná pláž Paržine. 

 celodenní prohlídka 
 uvítací nápoj 
 výlet s průvodcem 
 oběd na palubě (setkání nebo rybí menu) 

Výlet číslo 3 
Prohlídka Osor, Cres a Valun & Lubenice - 46 € na osobu 
Na této cestě navštívíte všechna hlavní historická místa na souostroví. 

 celodenní prohlídka 
 jízda autobusem 
 návštěva muzea města Osor 
 návštěva zemědělského družstva Cres, která má vlastní olejový mlýn (možnost koupit olivový olej) 
 návštěva města Cres a oběd 
 návštěva Valun - Valunska ploča, jedné z nejstarších glagolských památek v Chorvatsku 

Výlet číslo 4 
Pěší výlet Dolphin cesta - 28 € na osobu 
Seznamte se s přírodou a skrytými zátokami ostrova Lošinj. Setkáte se s mnoha zátokami jako Krivica a 
Balvanida. S trochou štěstí se můžete setkat s delfíny. Ze zátoky Balvanida můžete vyrazit na vyhlídku "Sveti 
Ivan" (St. John), kde máte nádherný panoramatický výhled na souostroví. 

 celodenní prohlídka 
 výlet s průvodcem 
 oběd včetně 
 délka 18 km, trvání 7 - 8 hodin 

Výlet číslo 5 
Prohlídka Mali Lošinj a Muzeum Apoxyomenos - 15 € na osobu 
APOXYOMENOS (2. - 1. století před naším letopočtem) - starožitná bronzová socha sportovce o výšce 192 
cm, převzata z mořského dna mezi ostrovem Vele Orjule a ostrovem Lošinj dne 2  7. dubna 1999 

 půldenní prohlídka 
 pěší procházka s průvodcem 
 prohlídka Mali Lošinj 
 uvítací nápoj v muzeu 

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE:  Je nutné, aby nové platby proběhly na nové bankovní spojení: 

Name: Jadranka kampovi d.o.o. Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, Chorvastko  
Bank: PRIVREDNA BANKA ZAGREB  
IBAN: HR58 23400091110171266  
SWIFT: PBZGHR2X  

Reference platby: Kamp Čikat - Europa Rally 2019  

 


