Český

Mobilehome

CHORVATSKO | ITÁLIE | RAKOUSKO
29 let zkušeností | 25 TOP destinací
440 Mobilních domů | Asistenční servis | Optimalní ceny

2022

MAPA NAŠICH KEMPŮ
NOVINKY 2022

PIKTOGRAMY

SLEVA ZA VČASNOU REZERVACI
-10 % do 15. 5. 2022

Pro srozumitelnější popis pobytových destinací používáme
piktogramy přibližující vybavenost jednotlivých resortů.

RAKOUSKO

Ušetříte až
39 €/den

25

Peterdorf

• Záloha 150 € složená do 7 dnů.
• Zbytek platby 21 dnů před zahájením pobytu.
Storno v případě odstoupení od smlouvy:
Více než 14 dnů předem
žádný storno poplatek
14 dnů – 1 den předem
90 % celkové ceny
Při nenastoupení
100 % celkové ceny

SLEVA ZA VČASNOU REZERVACI
-20 % do 15. 5. 2022

Lago di Garda

Cavallino

13

17

Ušetříte až
79 €/den

ITÁLIE
Lido degli Estensi

• Platba předem ve výši 100 % do 7 dnů.
• Rezervaci není možné zrušit.

18

16

Caorle

15

14

Lanterna 1
2
Poreč
3
Funtana
4
Vrsar
Fažana

CHORVATSKO
5

8
7

Mali Lošinj

6

Lopar
Rab

9

VYSVĚTLIVKY
ADAC Klassifikation 2022

SUPER
2022

PINCAMP.DE

RODINNÁ
CENA

10

Mezinárodní
ohodnocení resortu

Biograd na Moru
Murter
11
Vodice
Živogošće

Martinsicuro
20 Tortoreto Lido
21 Giulianova Lido

19

Levná dovolená pro rodiny

12

23
TOP
DESTINACE

TOP
RESORT

GREEN

RESORT

Marina di Campo

Naše hodnocení
nejlepší destinace

Naše hodnocení
nejlepšího resortu

22

Naše hodnocení
přírodního charakteru
resortu
24

Modrá vlajka
za čistotu moře

Aglientu

Naturistický resort (FKK)

2

+420 545 213 101

Jaderské moře

+421 221 020 570

Lido del Sole

Supermarket
nebo minimarket

Tenisový kurt

Restaurace

Stolní tenis

Automatická
pračka

Minigolf,
golf

Zábavní park

Víceúčelové
hřiště

Wi-Fi

Volejbalové nebo
beachvolejbalové
hřiště

Sat TV

Cyklistika,
cyklostezka

Vzdálenost na
pláž

Horolezectví
nebo ferraty

Plážový servis

Trekking nebo
nordic walking

Otevřený bazén

Jízda na koni

Vodní atrakce
nebo aquapark

Dětské hřiště

Wellness

Animace

Sauna

Grilování

Potápění,
potápěčský
kurzy

Biliár

Windsurfing
nebo plachtění

Rybaření

Posilovna nebo
fitness centrum

Domácí zvíře
nepovoleno

CENOVÁ TABULKA €/NOC
Typ ubytování

Stan
A

Cenová kategorie

ORSERA
CAMPING
RESORT
Istrie,
Vrsar

4

8

10

22

Sleva za včasný nákup
až

Chatka
B
12

CAMPING DOLE
Makarská
riviéra, Živogošće

Mobilní dům
C
25

CAMPING BELLA
AUSTRIA
Štýrsko,
Peterdorf

SAN MARINO
CAMPING
RESORT
Ostrov Rab,
Lopar

D
2

11

21

JEZERA VILLAGE
HOLIDAY RESORT
Dalmácie,
Ostrov Murter
STELLA DEL SUD
CAMPING
VILLAGGIO
Gargáno,
Lido del Sole

22

SOLARIS
NATURIST
CAMPING RESORT
Istrie,
Lanterna
CAMPING
IMPERIAL
Dalmácie,
Vodice
VILLAGE
RESIDENCE
JULIAMARE
Palmová riviéra,
Giulianova Lido
STELLA DEL SUD
CAMPING
VILLAGGIO
Gargáno,
Lido del Sole

-20 %

do 15. 5. 2022

E
4

6

9

DEN NÁSTUPU

Od–do
1. 4. – 7. 5.
7. 5. – 21. 5.
21. 5. – 4. 6.
4. 6. – 11. 6.
11. 6. – 18. 6.
18. 6. – 25. 6.
25. 6. – 2. 7.
2. 7. – 9. 7.
9. 7. – 30. 7.
30. 7. – 13. 8.
13. 8. – 20. 8.
20. 8. – 27. 8.
27. 8. – 3. 9.
3. 9. – 10. 9.
10. 9. – 17. 9.
17. 9. – 5. 11.

MIN. POČET NOCÍ

Check-in 16.00 h.

3
3
3
3
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3

Lib.
Lib.
Lib.
Lib.
Lib.
So
So
So
So
So
So
So
So
So
Lib.
Lib.

CENA V TABULCE
ZAHRNUJE

POVINNÉ PŘÍPLATKY

VOLITELNÉ EXTRA SLUŽBY

CAMPING
VILLAGE &
RESORT POLJANA
Ostrov Lošinj,
Mali Lošinj
CAMPING PARK
SOLINE
Dalmácie,
Biograd na Moru

10 JEZERA VILLAGE
HOLIDAY RESORT
Dalmácie,
Ostrov Murter

5

8

20

23

CENTRO VACANZE
BI VILLAGE
Istrie,
Fažana
SAN MARINO
CAMPING RESORT
Ostrov Rab,
Lopar
SALINELLO
VILLAGGIO
Palmová riviéra,
Tortoreto Lido
CAMPING VILLE
DEGLI ULIVI
Ostrov Elba,
Marina di Campo

CAMPING DOLE
Makarská
riviéra, Živogošće
MARE
E PINETA
18
INTER. CAMPING
Emilia
Romagna, Estensi

12

19

Check-out 9.00 h.

ORSERA CAMPING
RESORT
Istrie,
Vrsar

F

G
1

PADOVA PREMIUM
CAMPING RESORT
Ostrov Rab,
Rab
MH PREMIUM
EXCLUSIVE CHALET

7

12

16

24

–
–
–
–
20
–
20
25
25
35
35
45
45
55
60
70
75
85
85
95
75
85
65
75
35
45
25
35
20
25
–
–
Denní nájem pro 1–6 osob
Parkování 1 auta
Spotřebu vody a energií

–
–
25
35
45
55
65
75
95
115
95
80
55
45
35
–

30
40
55
65
75
85
100
125
145
165
145
130
80
60
40
30

40
50
65
75
95
115
135
145
165
185
165
150
100
80
50
40

Chatka Cool +7 €/noc
Povlečení +12 €/os.,
dvoulůžko +24 €
Ručníky (sada) +4 €

Povlečení i ručníky jsou z netkané textilie

CENTRO VACANZE
SAN FRANCESCO
Veneto,
Caorle

• Mobilní dům Lux Grand (Lanterna, San Marino, Soline, Dole) +10 €/noc
• Mobilní dům Lux (Union Lido), Classic (Stella del Sud), Domus (Ville degli Ulivi) -5 €/noc
• Mobilní dům v příplatkové 1. zóně – pohled moře (Istra, Padova) +25 €/noc,
zóna Bella Vista (Orsera), A-zóna (San Francesco), A-zóna (Mare e Pineta) +10 €/noc

H
LANTERNA
PREMIUM
CAMPING RESORT
Istrie,
Lanterna
MH PREMIUM
EXCLUSIVE GRAND

1

PADOVA PREMIUM
CAMPING RESORT
Ostrov Rab,
Rab
MH PREMIUM
EXCLUSIVE GRAND

7

17

I
SAN MARINO
CAMPING RESORT
Ostrov Rab,
Lopar

8

MH PREMIUM
EXCLUSIVE FAMILY

J
ISTRA PREMIUM
CAMPING RESORT
Istrie,
Funtana
MH PREMIUM
EXCLUSIVE GRAND

3

UNION LIDO
Veneto,
Cavallino-Treporti
MH LUX SUPERIOR

15

CAMPING
VILLAGE
MEDITERRANEO
Veneto,
Cavallino

SALINELLO
VILLAGGIO
Palmová riviéra,
Tortoreto Lido
MH X-LINE DESIGN

20

CAMPING
VILLAGE
CAVALLINO
Veneto,
Cavallino
CAMPING
VILLAGE BAIA BLU
LA TORTUGA
Sardinie,
Aglientu

45
55
55
65
75
85
85
95
115
125
125
135
145
165
165
185
185
215
195
235
185
215
170
195
115
135
85
105
55
65
45
55
Denní pronájem mobilního domu pro 1–6 osob
Parkování pro 1 automobil
Veškerou spotřebu vody, plynu a elektrické energie

Taxy + lokální poplatky • Taxy + lokální poplatky (viz jednotlivé destinace)
Taxy + lokální poplatky Vratná kauce 50 €/chatka • Závěrečný úklid: Lux, Lux Superior, Domus, Classic 40 €/mobilní dům
Závěrečný úklid
Lux Grand, X-Line, X-Line Design, Premium Exclusive Chalet 50 €/mobilní dům
Vratná kauce 50 €/stan
30 €/chatka
Premium Exclusive Grand, Premium Exclusive Family 60 €/mobilní dům
Povlečení +12 €/os.
Ručníky (sada)
+4 €/os.

CAMPING DOLE
Makarská
riviéra, Živogošće
MH X-LINE

13 CAMPING BELLA
ITALIA
Veneto,
Lago di Garda
14

RIVA NUOVA
CAMPING VILLAGE
Palmová riviéra,
Martinsicuro

LANTERNA
PREMIUM
CAMPING RESORT
Istrie,
Lanterna

65
75
95
115
135
150
175
195
235
255
235
215
150
115
75
65

75
85
115
125
145
165
185
215
275
295
275
225
165
125
85
75

95
125
145
175
195
215
265
315
375
395
375
325
245
145
115
95

• Ložní prádlo a ručníky: Premium Exclusive Grand, Chalet a Family +16 €/os.
• Vratná kauce (platba v místě pobytu):
Lux, Lux Grand, Lux Superior, Domus, Classic 100 €/mobilní dům
Premium Exclusive Grand, Chalet, Family, X-Line, X-Line Design 150 €/mobilní dům
• Ložní prádlo: Lux, Lux Grand, X-Line, X-Line Design, Lux Superior, Domus, Classic
jednolůžko +12 €, dvoulůžko +24 €
• Ručníky (sada) +4 € (netkaná textilie)
• Konkrétní ubytovací jednotka +20 €/mobilní dům

www.victoria-mobilehome.com

3

VICTORIA MOBILNÍ DŮM PREMIUM EXCLUSIVE GRAND

Od 65 €/noc
870 cm

KLIMATIZOVÁNO

410 cm

+

36 m2 + krytá terasa

• 1 ložnice s manželským dvoulůžkem (164×204 cm), matrace 18 cm
• 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky (84×205 cm), matrace 18 cm
• Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
• Deky a polštáře (povlečení a ručníky za povinný příplatek)
• 2× sociální zařízení (sprcha, toaleta, umyvadlo, fén)
• 2× klimatizace, TV
• Kompletně vybavená kuchyňská linka
• Lednice 217 l, myčka, rychlovarná konvice, kávovar, mikrovlnná trouba
• Krytá terasa cca 25–27 m2
• Zahradní nábytek (stůl, židle, 2× sluneční lehátko), gril za příplatek
• Parkovací místo pro jedno vozidlo

Istrie, Funtana – Istra Premium Campign Resort
© Valamar Riviera

Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem

4

+420 545 213 101

+421 221 020 570

Manželská ložnice

Ložnice

WC/sprcha

VICTORIA MOBILNÍ DŮM PREMIUM EXCLUSIVE CHALET

Od 55 €/noc

VICTORIA MOBILNÍ DŮM LUX SUPERIOR

Od 75 €/noc

KLIMATIZOVÁNO

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

© Valamar Riviera

+

20 m2 + krytá terasa

• 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, myčka, 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

400 cm

Veneto, Cavallino-Treporti – Union Lido

24 m2 + krytá terasa

• 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 212 l, rychlovarná konvice, mikrovlnná
trouba
• Krytá terasa cca 19,2 m2
• Zahradní nábytek (stůl, židle, případně sluneční
lehátko)
• Parkovací místo pro jedno vozidlo

300 cm

+

KLIMATIZOVÁNO

800 cm

500 cm
© Valamar Riviera

Manželská ložnice

Obytná místnost

Manželská postel

Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem a rozkládacím dvoulůžkem

Kuchyňský kout

WC/sprcha

WC/sprcha

Ložnice
www.victoria-mobilehome.com
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VICTORIA MOBILNÍ DŮM X-LINE

Od 55 €/noc

VICTORIA MOBILNÍ DŮM X-LINE DESIGN

Od 65 €/noc

KLIMATIZOVÁNO

Makarská riviéra, Živogošćé – Camping Dole

Palmová riviéra, Tortoreto Lido – Villaggio Salinello

400 cm

• 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

Manželská ložnice

6

Ložnice
+420 545 213 101

Kuchyňská linka
+421 221 020 570

+

800 cm
32 m2 + krytá terasa

Jídelní kout

32 m2 + krytá terasa

• 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, mikrovlnná
trouba
• Krytá terasa cca 10 m2
• Zahradní nábytek (stůl, židle, sluneční lehátko,
závěsné relaxační křeslo)
• Parkovací místo pro jedno vozidlo

400 cm

+

800 cm

WC/sprcha

KLIMATIZOVÁNO

Ložnice

Manželská ložnice

Obytná místnost

WC/sprcha

VICTORIA MOBILNÍ DŮM LUX

Od 30 €/noc

VICTORIA MOBILNÍ DŮM LUX GRAND

Od 45 €/noc

KLIMATIZOVÁNO

Palmová riviéra, Tortoreto Lido – Villaggio Salinello

KLIMATIZOVÁNO

Ostrov Rab, Lopar – San Marino Camping Resort

• 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, mikrovlnná
trouba
• Krytá terasa cca 9–14 m2
• Zahradní nábytek (stůl, židle, případně sluneční lehátko)
• Parkovací místo pro jedno vozidlo

300 cm

+

800 cm
24 m2 + krytá terasa

32 m2 + krytá terasa

• 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
• 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky
• Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
• Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
• 2× 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, případně sluneční lehátko)
• Parkovací místo pro jedno vozidlo

400 cm

+

800 cm

Obytná místnost

Obytná místnost

WC/sprcha

Ložnice

Manželská ložnice

Manželská ložnice

Ložnice

WC/sprcha
www.victoria-mobilehome.com
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VICTORIA MOBILNÍ DŮM DOMUS

Od 40 €/noc

VICTORIA MOBILNÍ DŮM CLASSIC

Od 25 €/noc

KLIMATIZOVÁNO

Ostrov Elba, Marina di Campo – Camping Ville degli Ulivi

Gargáno, Lido del Sole – Stella del Sud Camping Villaggio

• 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
• Upozorňujeme na malé úložné prostory

250 cm

+

800 cm
19 m2 + altán

Manželská ložnice
Ložnice s palandou

Dětská ložnice

8

WC/sprcha
+420 545 213 101

+421 221 020 570

Kuchyňský kout

Manželská ložnice

24 m2 + krytá terasa

• 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, případně sluneční
lehátko)
• Parkovací místo pro jedno vozidlo

300 cm

+

770 cm

KLIMATIZOVÁNO

WC/sprcha

Kuchyňský kout

Obytná místnost

VICTORIA CHATKA/VICTORIA CHATKA COOL

Od 25 €/noc

VICTORIA ZAŘÍZENÝ STAN

Od 20 €/noc

KLIMATIZOVÁNO ZA PŘÍPLATEK

Makarská riviéra, Živogošće – Camping Dole

Ostrov Rab

+

+

24 m2 + krytá terasa

• 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, židle)
• Parkování pro jedno vozidlo

Kuchyňský kout

Obytná místnost s palandou

Ložnice

22 m2 + sluneční přístřešek

• 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, židle)
• Parkovací místo pro jedno vozidlo

Šatní skříň

Vybavený kuchyňský kout

Obytná místnost s pohledem do jedné ložnice
www.victoria-mobilehome.com
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1

LANTERNA PREMIUM CAMPING RESORT

55–255 €/mobilní dům/noc

ISTRIE – POREČ

Victoria mobilní dům Premium Exclusive Grand
Victoria mobilní dům Lux/Lux Grand

Sezóna: 10. 4. – 2. 10. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům G H
Místní poplatky: pobytová taxa osoba/noc 1.5 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/osoba 1.0 €

TOP
DESTINACE

TOP
RESORT

ADAC Klassifikation 2022

SUPER
2022

© Valamar Riviera

PINCAMP.DE

GPS: N 45°17’47.638”
E 13°35’38.49”

Destinace: Zalesněný poloostrov Lanterna leží v nejsevernější části Porečské riviéry (9 km od Poreče, 7 km od Novigradu).
Resort: Lanterna Premium Camping Resort patří k nejznámějším, největším a nejlépe vybaveným resortům v Chorvatsku a nachází se na
fantastickém místě na březích moře.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand jsou umístěné v nové zóně asi 200 m od aquaparku a 500 m od pláže, některé mají výhled na moře.
• Victoria mobilní domy Lux a Lux Grand se nacházejí 400 m od pláže Val Marbello Family Plaža v blízkosti soustavy dětských bazénů. Mobilní
domy Lux č. 15 a 16 jsou umístěné jihozápadně od recepce, 300 m od pláže Val Adrija Sandy Family Plaža, přibližně 2 km od rodinného aquaparku.
Pláž: Typická, přibližně 3 km dlouhá istrijská pláž oceněná Modrou vlajkou, kde se střídají oblázky, kameny a betonová plata, s upravenými vstupy
do vody, písčito-štěrková pláž. Obuv do vody doporučujeme. Nedaleko se nachází pláž FKK.
Sportovní a zábavní aktivity:
• Aquamar Lanterna – rodinný sladkovodní park vyhřívaný na 28 °C o celkové rozloze 1 525 m2 s tobogány a dalšími vodními atrakcemi asi 150 m
od mobilních domů
• Vodní dětské hřiště s bazény vyhřívanými na 30 °C
• Hlavní bazén s mořskou vodou o ploše 727 m2
• 16 bazénů o celkové ploše 2 600 m2
• Wellness Mediteran Spa s nabídkou masáží na pláži
• V-Sport Park – sportovní zóna (tenis, víceúčelové hřiště, plážový volejbal, skate park, stolní tenis)
• Terra Magica Adventure Minigolf – zážitkový minigolf
• Stay Fit – celodenní program pro zdravý životní styl (aerobic, 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
Tipy na výlety: Poreč, Novigrad, Limský záliv, Rovinj, Vrsar, Pula,
Brijuni, Benátky.

100 m/2 km

1500 m

70 HRK/h.

20 HRK/h.

30 HRK/h.

Zdarma

400 m

400 m

50 HRK

50 m

Zdarma

100 m/2 km

300–500 m

30 HRK

Lanterna Premium Camping Resort – Val Adria Sandy Family Plaža
© Valamar Riviera

Prémiový rodinný 4 resort nejvyšší kvality

500/100 m

Všechny typy
© Valamar Riviera

Victoria mobilní dům Premium Exclusive Grand

Lanterna Beach Bar
© Valamar Riviera

Lanterna Premium Camping Resort – soustava bazénů s mořskou vodou
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+420 545 213 101

+421 221 020 570

Lanterna Premium Camping Resort – Aquamar Lanterna se sladkou vodou
Chorvatsko | Istrie

2

SOLARIS NATURIST CAMPING RESORT

30–165 €/mobilní dům/noc

ISTRIE – POREČ

Victoria mobilní dům Lux

Sezóna: 10. 4. – 2. 10. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům D
Místní poplatky: pobytová taxa osoba/noc 1.5 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/osoba 1.0 €

TOP
DESTINACE

GREEN

RESORT

ADAC Klassifikation 2022

TIPP
2022

© Valamar Riviera

PINCAMP.DE

GPS: N 45°17’26”
E 13°35’4”

RODINNÁ
CENA

Destinace: Zalesněný poloostrov Lanterna leží v nejsevernější části Porečské riviéry (9 km od Poreče, 7 km od Novigradu).
Resort: Solaris Naturist Camping Resort se nachází v krásné krajině. Sousedí s resortem Lanterna. Nábřežní promenáda lemující poloostrov
Lanterna spojuje Solaris Naturist Camping Resort a Lanterna Premium Camping Resort. Uvnitř resortu a mezi resorty poloostrova jezdí turistický
vláček umožňující pohodlné spojení mezi jednotlivými středisky a nedalekou obcí Tar s velkým supermarketem. Resort je vybaven recepcí,
marketem, tržnicí, pekařstvím, pěti restauracemi, grily a tavernami (možnost objednat polopenzi formou švédského stolu). V blízkosti recepce se
nachází zóna s možností bezplatného Wi-Fi připojení. Dominantou resortu je 2,5 km dlouhé členité pobřeží s krásnými zátokami a romantickými
výhledy, převážně na otevřené moře. Jeho součástí jsou i dvě upravené oblázkové naturistické pláže Galeb a Sidro, z nichž jedna se pyšní Modrou
vlajkou za čistotu moře a pláže. V blízkosti pláže Sidro je k dispozici naturistický sladkovodní bazén, u něhož se nachází centrum vodních sportů.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux jsou umístěné v zalesněné části resortu asi 400 m od pobřeží s plážemi Galeb a Sidro.
Pláž: Pobřeží tvoří 1,5 km dlouhé naturistické pláže s betonovými platy, s upravenými vstupy do vody a travnatými, částečně zastíněnými plochami
nad přírodním pobřežím. Součástí resortu jsou dvě upravené oblázkové naturistické pláže Galeb a Sidro, vstup do vody je pozvolný, vhodný i pro
děti. Obuv do vody doporučujeme.
Sportovní a zábavní aktivity: Naturistický sladkovodní bazén u pláže Sidro, centrum vodních sportů, tenisové kurty, plážový volejbal, víceúčelové
hřiště a půjčovna jízdních kol. Za poplatek minigolf, šlapadla, kajaky, motorové čluny, jízdní kola, trampolíny, lehátka a slunečníky a nabízí se také
vyjížďky se zkušebním ponorem. V hlavní sezóně připravují profesionální animátoři zábavné programy pro děti i pro dospělé. Každoročně 4. srpna
se koná vyhlášený Karneval Solaris. Další nabídku atrakcí najdete v nedalekém sportovním centru Lanterna.
Tipy na výlety: Poreč, Novigrad, Limský záliv, Rovinj, Vrsar, Pula, Brijuni, Benátky.

100 m

300 m

Zdarma
– recepce

400 m

Za poplatek

400 m

70 HRK/h.

Zdarma

Solaris Naturist Camping Resort

50 m

© Valamar Riviera
© Valamar Riviera

Solaris Naturist Camping Resort – restaurace

Victoria mobilní dům Lux
Naturistický resort

Solaris Naturist Camping Resort – pláž
Chorvatsko | Istrie

Solaris Naturist Camping Resort – sladkovodní naturistický bazén
www.victoria-mobilehome.com
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ISTRA PREMIUM CAMPING RESORT

95–395 €/mobilní dům/noc

ISTRIE – FUNTANA

Victoria mobilní dům Premium Exclusive Grand

Sezóna: 1. 4. – 6. 11. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům J
Místní poplatky: pobytová taxa osoba/noc 1.5 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/osoba 1.0 €
Mobilní dům v zóně I. (pohled na moře): 25 €/noc

TOP
DESTINACE

TOP
RESORT

ADAC Klassifikation 2022

SUPER
2022

První 5 resort extratřídy na Istrii

PINCAMP.DE

GPS: N 45°10’28”
E 13°35’32”

Destinace: : Kouzelné menší letovisko Funtana leží na istrijském poloostrově mezi Porečí a Vrsarem. Tvoří nejjižnější část Porečské riviéry, která
je obecně považována za turisticky nejrozvinutější oblast Chorvatska. Název obce inspirovaly prameny pitné vody, které v oblasti vyvěrají. Pobřeží
je zde velice členité, obklopené malými romantickými ostrůvky. Celá oblast je hojně zalesněná, protkaná sítí cyklostezek. Mezi nejbližší turisticky
zajímavá místa patří Vrsar (cca 3 km), Limský záliv (6 km), Poreč (7 km) či Rovinj (13 km). Za zábavou můžete vyrazit do „Dinoparku“ Funtana nebo
navštívit aquapark Istralandia (29 km). Letovisko Funtana nabízí samozřejmě i řadu restaurací, tavern a grilbarů s místním kulinářskými specialitami
a bohatou nabídkou kvalitních istrijských vín.
Resort: Istra Premium Camping Resort s prvotřídním vybavením a službami:
• Piazza – centrální náměstí kempu s restaurací Grano Duro Pizza & Pasta, obchody, bary a prostory pro různé akce v nádherném středomořském
prostředí
• Oliva Grill – lahodná středomořská kuchyně zahrnující grilované speciality, drobné občerstvení a lehké saláty
Ubytování Victoria:
Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand jsou obklopené středomořskou vegetací v části resortu známé jako Orlandin, velmi blízko pláže
(cca 30–100 m).
Pláž: Pobřeží resortu Istra je 1,5 km dlouhé a nabízí různé druhy pláží, mimo jiné např. Val Maro Family Plaža - cca 550 m dlouhou oblázkovopísečnou pláž s Modrou vlajkou a překrásným výhledem na Vrsar. Jde o jedny z nejkrásnějších pláží Jaderského moře. Další pláže tohoto resortu
– Marina plaža, Sunset plaža a Reverol plaža – jsou členité přírodní pláže tvořené kamennými platy s upravenými vstupy do vody. Tu a tam se
rozkládají oblázkové a travnaté plochy ke slunění. Resort přirozeně nabízí řadu vodních atrakcí s možností zapůjčení šlapadel, kajaků a jízdních kol.
Sportovní a zábavní aktivity:
• Aquamar – prémiový rodinný aquapark o rozloze více než 1000 m2 s bazény, vodními atrakcemi a 350 m tobogánů; největší z nich, Twister Slide,
je vysoký 10 m
• Rozlehlé vnitřní prostory s různými aktivitami a programy, které se konají v divadle Istra, v dětských klubech a ve vstupní hale Vetri
• Historic Island Edutainment Park – zábavní park na ostrově Školjić, kde se mohou děti a mládež s pomocí průvodců Epiho a Tei proměnit v objevitele a osadníky z doby bronzové
• Balance Mediterranean Spa – wellness
• Každodenní animační a fitness programy pro zájemce všech věkových kategorií Večerní hudební a zábavné programy
• Teenagers’ Lounge – oáza vyhrazená teenagerům
• Valamar Funtana Summerfest – spousta zábavy po celé léto pro všechny věkové kategorie!
• Programy Super Maro pro děti ve věku 3 až 7 a 7 až 11 let a také Maro Baby Club pro děti do 3 let. V hlavní sezóně každodenní animační programy
pro děti i dospělé a každodenní sportovní programy
• Na centrálním náměstí Piazza probíhají každý den zábavní programy a taneční večery
• Sport Park – sportoviště, víceúčelové hřiště, plážový volejbal a dětská hřiště
• Sport Marina a Sport Bella Vista – velký výběr oblíbených vodních sportů
• Terra Magica – zážitkové hřiště na minigolf s 18 jamkami, každá jamka představuje jiný istrijský výhled nebo příběh
• Bohatý výběr rozmanitých kurzů v zónách Marina, Sunset, Bella Vista a Orlandin v bezprostřední blízkosti moře nebo uprostřed středomořské
zeleně
Tipy na výlety: Vrsar, Poreč, Limský záliv, Rovinj, aquapark Istralandia.

Zdarma

200 m

500 m

50 HRK

cca 200 m

cca 200 m

45 HRK

150 HRK/d.

V okolí

cca 200 m

Zdarma

30–100 m

Istra Premium Camping Resort
© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

Victoria mobilní domy Premium Exlusive Grand v 1. zóně s výhledem na moře

80–120 HRK

© Valamar Riviera

Istra Premium Camping Resort – Aquamar
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+420 545 213 101

+421 221 020 570

Istra Premium Camping Resort
Chorvatsko | Istrie
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ORSERA CAMPING RESORT

ISTRIE – VRSAR

40–185 €/mobilní dům/noc
Victoria mobilní dům Lux

Sezóna: mobilní dům 10. 4. – 2. 10. 2022 | stan 27. 5. – 18. 9. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům E | stan A
Místní poplatky: pobytová taxa osoba/noc 1.5 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/osoba 1.0 €
Mobilní dům v zóně Bella Vista: 10 €/noc

Victoria stan

ADAC Klassifikation 2022

TIPP
2022

20–85 €/stan/noc

Malebný resort přímo u moře na okraji kouzelného Vrsaru

PINCAMP.DE

TOP
DESTINACE

GPS: N 45°9’19.973”
E 13°36’36.349”

RODINNÁ
CENA

Destinace: Vrsar je známé letovisko v centru Porečské riviéry 10 km jižně od Poreče. Pobřeží je členité a lemuje ho spousta ostrůvků. Jižně od
Vrsaru leží turisty hojně vyhledávaný Limský záliv (přírodní rezervace s chovem ryb a škeblí).
Resort: Orsera Camping Resort leží na okraji města a obklopuje ho bohatá zeleň. Je velmi dobře vybavený a udržovaný, s příjemnou restaurací,
obchodem s potravinami, stánky s ovocem a zeleninou, směnárnou a bankomatem.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux jsou rozmístěny na terasách nad prostorem recepce přibližně 200 m od pláže a cca 800 m od Victoria zařízených stanů.
• Victoria zařízené stany a mobilní domy č. 11–14 se nacházejí na terasách (v zóně Bella Vista) částečně stíněných stromy, přibližně 200 m od pláže.
Pláž: Betonová a menší oblázkové pláže, obuv do vody doporučujeme.
Sportovní a zábavní aktivity: Během hlavní sezóny sportovní animační programy, cvičení, Nordic walking, strečink, večery s živou hudbou. Oblast
vyhrazená pro dětské hry a malý dětský bazén. Kurty na plážový volejbal v nedalekém kempu. Ideální podmínky pro potápění (možnost zapsat se do
potápěčského kurzu), sand surfing, na pláži možnost zapůjčení člunů a šlapadel. Půjčovna jízdních kol a skútrů ve Vrsaru.
Tipy na výlety: Poreč, Limský záliv, Rovinj, Pula, Brijuni, Benátky.
1500 m

20 HRK/d.

5 km

2 km

Za poplatek

10 km

V resortu

45 HRK

Zdarma blízko
recepce

200 m

Plyn

Mobilní dům

Stan
8 €/noc

© Valamar Riviera

Orsera Camping Resort

Vrsar

© Valamar Riviera
© Valamar Riviera

Orsera Camping Resort – pláž
Chorvatsko | Istrie

Orsera Camping Resort – pláž
www.victoria-mobilehome.com
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CENTRO VACANZE BI VILLAGE

45–195 €/mobilní dům/noc

ISTRIE – FAŽANA

Victoria mobilní dům Lux Grand

Sezóna: 10. 4. – 1. 10. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům F
Místní poplatky: pobytová taxa osoba/noc 1.5 €, dítě 12–18 let 50 %;
registrace/osoba 1.0 €

TOP
DESTINACE

TOP
RESORT

ADAC Klassifikation 2022

SUPER
2022

4 resort v italském stylu s výhledem na NP Brijuni

PINCAMP.DE

GREEN

RESORT

GPS: N 44°55’00”
E 13°48’31”

Destinace: Fažana je rybářské městečko v jihozápadní části istrijského pobřeží. Díky své strategické poloze je ideálním výchozím bodem pro
návštěvu Národního parku Brijuni nebo Puly, proslulého turistického centra známého svými antickými památkami vzdáleného pouhých 5 km.
Resort: Luxusní resort Centro Vacanze Bi Village je obklopený středomořskou vegetací. Najdete zde 3 restaurace, bar, cukrárnu, jogurtový bar,
zmrzlinárnu, plážový bar, supermarket, minimarket, bankomat, salon krásy, směnárnu a ošetřovnu. Nově opravený bazén v blízkosti našich
mobilních domů.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux Grand jsou částečně stíněné a leží cca 250 m od oblázkové pláže a asi 100 m od soustavy bazénů „Garden Pools“ pro
děti i dospělé.
Pláž: Prostorná, 1 km dlouhá oblázková pláž s výhledem na NP Brijuni. Modrá vlajka označuje, že zdejší moře je obzvlášť čisté. Pláž se zvolna
svažuje k moři, za poplatek jsou k dispozici lehátka. Obuv do vody doporučujeme.
Sportovní a zábavní aktivity: 3 venkovní sladkovodní bazény, dětské brouzdaliště se skluzavkou a s relaxační zónou, 2 volejbalové kurty,
basketbalové hřiště, házenkářské hřiště, 2 fotbalová hřiště, tenisové kurty, stolní tenis, lukostřelba, tělocvična, zábavní park se stezkou v korunách
stromů, venkovní fitness park a společenská místnost. Konají se zde pravidelné kurzy windsurfingu a potápění. Půjčovna kanoí, člunů, surfů,
šlapadel a jízdních kol (za poplatek). V hlavní sezóně probíhá řada animačních programů, soutěží pro děti i dospělé, mini klub, sportovní turnaje, hry
na pláži a zábavné večery.
Tipy na výlety: Pula, Brijuni, Poreč, Novigrad, Rovinj, Limský záliv.

Venkovní

75 HRK/h.

Fotbal
50 HRK/h.

50 m

Beachvolejbal
150 HRK/h.

50 m

35 HRK

250 m

80–100
HRK/d.

El./plyn

Pula

Centro Vacanze Bi Village

Centro Vacanze Bi Village – bazény

Centro Vacanze Bi Village – pláž
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+421 221 020 570
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CAMPING VILLAGE & RESORT POLJANA

40–185 €/mobilní dům/noc

OSTROV LOŠINJ – MALI LOŠINJ
Sezóna: 10. 4. – 2. 10. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům E
Místní poplatky: pobytová taxa osoba/noc 1.5 €, dítě 12–18 let 50 %;
registrace/osoba 1.0 €

Victoria mobilní dům Lux
TOP
DESTINACE

TOP
RESORT

ADAC Klassifikation 2022

Slunce, křišťálově čisté moře, panenská příroda a delfíni

TIPP
2022

PINCAMP.DE

GREEN

GPS: N 44°33’20”
E 14°26’31”

RESORT

RODINNÁ
CENA

Destinace: Ostrov Lošinj, jeden z nejnavštěvovanějších chorvatských ostrovů, se nachází v severní části Jaderského moře ve vnějším pásu
Kvarnerského souostroví, jihovýchodně od istrijského pobřeží. Je proslulý svými krásnými plážemi, zachovalou přírodou a borovými lesy a známý
je také jako ostrov delfínů a zdravého životního prostředí.
Resort: Camping Village & Resort Poljana leží v nejjižnějším cípu ostrova 4 km od města Mali Lošinj. Ideální místo pro odpočinek, kde můžete být
v souladu s přírodou. Najdete zde supermarket, bar, kavárnu a restauraci.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux jsou umístěné na terasách obklopených středomořskou zelení, část z nich má výhled na lošinjskou zátoku a městečko
Mali Lošinj. Leží asi 100 m od moře a asi 150 m od pláže.
Pláž: Menší písečno-oblázková pláž a přírodní kamenná pláž s upravenými vstupy do vody. Část pláže je vyhrazená naturistům. Modrá vlajka
označuje, že zdejší moře je obzvlášť čisté. Na pláži před resortem si lze zapůjčit čluny. Obuv do vody doporučujeme.
Sportovní a zábavní aktivity: Fotbalové hřiště a dětské hřiště, hřiště na malou kopanou, kurty na plážový volejbal, půjčovna jízdních kol a
paddleboardů. Nedaleko kempu se nachází zátoka vhodná pro potápění. V hlavní sezóně zde probíhají animační
programy pro děti (mini klub) i pro dospělé, sportovní a společenské akce, jóga, pilates. Okolí je protkané hustou
sítí cyklostezek.
100 m

Tipy na výlety: Ostrovy Susak, Ilovik, Unije, Srakane, Rab.

38 HRK/d.

150 m

1500 m

77 HRK/h.

Fotbal
150 HRK/h.

100 m

40 HRK

El./plyn

Část pláže je naturistická

Camping Village & Resort Poljana

Camping Village & Resort Poljana
Ostrov zdravého životního stylu

Camping Village & Resort Poljana – pláž
Chorvatsko | Ostrov Lošinj

Camping Village & Resort Poljana – Victoria mobilní dům Lux

Mali Lošinj
www.victoria-mobilehome.com
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PADOVA PREMIUM CAMPING RESORT

OSTROV RAB – RAB

55–255 €/mobilní dům/noc
Victoria mobilní dům Premium Exclusive Grand
Victoria mobilní dům Premium Exclusive Chalet

Sezóna: 1. 4. – 2. 10. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům G H
Místní poplatky: pobytová taxa osoba/noc 1.5 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/osoba 1.0 €

TOP
DESTINACE

TOP
RESORT

ADAC Klassifikation 2022

TIPP
2022

4 Padova Premium Resort v top destinaci Rab

PINCAMP.DE

GPS: N 44°45’4.313”
E 14°46’32.171”

Destinace: Rab je jedním z nejkrásnějších ostrovů Jaderského moře a městu Rab – mezinárodně proslulým lázním – se přezdívá „malý Dubrovník“.
Resort: Padova Premium Camping Resort se nachází v nádherné přírodě v blízkosti 250 m dlouhé písečné pláže a malebného starobylého města
Rab. Přivítá vás ve zcela moderním duchu.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand se stejně jako dříve nacházejí v zóně Victoria, na terase vzdálené od pláže cca 50–100 metrů.
• Victoria mobilní domy Premium Exclusive Chalet jsou od pláže vzdálené asi 50 metrů.
Parkování je možné na vyhrazeném parkovišti v blízkosti recepce, cca 400 metrů od Victoria mobilních domů.
Pláž: V kempu je 250 m dlouhá písčitá pláž orientovaná směrem k otevřenému moři a umožňující pozvolný vstup do vody.
Sportovní a zábavní aktivity:
• Bazénový komplex s příjemně vyhřívaným bazénem (28 °C) a vyhřívaným dětským vodním parkem (30 °C) s tobogány a vodními atrakcemi pro děti
(hloubka 0,3–0,6 m).
• Piazza – centrální náměstí s obchůdky, kde se nabízejí doma vyráběné produkty, a s plochami pro společenská setkání, relaxační aktivity a večerní
animační programy pro děti i dospělé
• Mezzino Snack Bar, restaurace Sweet Corner Andrija a supermarket
• Super Maro Club pro děti ve věku 3 až 7 a 7 až 12 let, Maro Baby Club (pro děti ve věku 0 až 3 roky)
• Multimedia Game Lounge – zábava pro celou rodinu
• Stay Fit – každodenní fitness programy
• Hudební večery pro dospělé, dětské diskotéky a každodenní animační programy
• Víceúčelová hřiště – v blízkosti mobilních domů Victoria hřiště s koutem s houpačkami a trampolínami, víceúčelové sportovní hřiště v blízkosti
recepce
• Moderní centrální sociální zařízení
• Parkovací zóna pro vozidla klientů CK Victoria
• V blízkosti kempu se nachází půjčovna skútrů, čtyřkolek, šlapadel, vodních skútrů a motorových člunů
200 m

Tipy na výlety: Lodí (Krk, Pag, Goli Lošinj), Plitvická jezera.

200 m

45 HRK

Zdarma

Sat TV

50–100 m

60 HRK/d.

Zdarma

Všechny typy

Padova Premium Camping Resort – vyhřívané relaxační a dětské bazény

© Valamar Riviera

Pobyt v přírodě spojený s kvalitou a maximálním komfortem

Victoria mobilní dům Premium Exclusive Grand

16

+420 545 213 101

+421 221 020 570

Padova Premium Camping Resort – pláž
Chorvatsko | Ostrov Rab

8

SAN MARINO CAMPING RESORT

OSTROV RAB – LOPAR

45–295 €/mobilní dům/noc

Victoria mobilní dům Premium Exclusive Family
Victoria mobilní dům Lux/Lux Grand

Sezóna: mobilní dům 2. 5. – 2. 10. 2022 | stan 20. 5. – 17. 9. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům F I | stan A
Místní poplatky: pobytová taxa osoba/noc 1.5 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/osoba 1.0 €

TOP
DESTINACE

TOP
RESORT

Victoria stan

ADAC Klassifikation 2022

TIPP
2022

20–85 €/stan/noc

Unikátní písečná pláž „Rajska plaža”

PINCAMP.DE

GPS: N 44°49’26.706”
E 14°44’19.072”

Destinace: Lopar leží v severovýchodní části ostrova u 1,5 km dlouhé písečné pláže známé jako Rajská plaža. Od města Rab je vzdálený 15 km.
Resort: San Marino Camping Resort je moderní a dobře vybavený: nákupní centrum s prodejnou potravin, restaurace, disco-klub, zábavní centrum,
kavárna, cukrárna, bankomat a směnárna.
Ubytování Victoria: Všechny Victoria mobilní domy jsou vzdálené 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.
• Victoria mobilní dům Premium Exclusive Family (2× sociální zařízení, klimatizace, myčka na nádobí), cca 32 m2 + terasa 32 m2, pro 2–6 osob,
podobný půdorys jako Premium Exclusive Grand (bez TV – viz str. 7).
• Victoria zařízené stany jsou postavené ve stínu borovic a hájků listnatých stromů cca 200 m od hlavní pláže.
Pláž: Pláž je písečná, rozlehlá, s pozvolným přístupem do vody, vhodná pro děti. V blízkosti se nacházejí další písčité pláže, často naturistické.
Sportovní a zábavní aktivity: Antukové tenisové kurty, víceúčelové sportovní hřiště (fotbal, basketbal), minigolf, hřiště pro děti v blízkosti recepce
(bezplatné), stolní tenis a skútry. Kurty na plážový volejbal, tobogány a možnost potápění, zapůjčení vodních skútrů, šlapadel, motorových člunů,
dětských autíček a surfů. Součástí resortu je i wellness centrum a krytý baby-klub. Během hlavní sezóny zábavné animační programy pro děti
(kromě soboty), Maro Club (kromě víkendů), školka. Během hlavní sezóny (kromě soboty) cvičení a večerní minidiskotéka a kouzelník nedaleko
hotelového komplexu. Zumba a aerobic na pláži, v blízkosti také antukové tenisové kurty a minigolf.
Tipy na výlety: Plitvická jezera, lodí okolo nedalekých ostrovů,
Baška.

1000 m

1000 m

1000 m

200 m

30 m

500 m

45 HRK

Zdarma

Zdarma

200–300 m

100 HRK/d.

50 HRK

Veřejný

Mobilní dům

Stan
8 €/noc

San Marino Camping Resort – písečná pláž „Rajska plaža”
© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

4 resort s wellness & spa

San Marino Camping Resort – Victoria mobilní dům Lux Grand

Naturistická pláž Sahara na Loparském výběžku
Chorvatsko | Ostrov Rab

© Valamar Riviera

San Marino Camping Resort
www.victoria-mobilehome.com
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9

CAMPING PARK SOLINE

40–195 €/mobilní dům/noc

DALMÁCIE – BIOGRAD NA MORU

Victoria mobilní dům Lux/Lux Grand

Sezóna: 10. 4. – 1. 10. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům E
Místní poplatky: pobytová taxa osoba/noc 1.5 €, dítě 12–18 let 50 %;
registrace/osoba 1.0 €

TOP
DESTINACE

TOP
RESORT

ADAC Klassifikation 2022

TIPP
2022

PINCAMP.DE

GREEN

GPS: N 43°56’8.599”
E 15°26’37.583”

RESORT

RODINNÁ
CENA

Destinace: Biograd na Moru leží asi 30 km od Zadaru a je výchozím bodem pro návštěvu tří národních parků – Paklenica, vodopády Krka a ostrovy
Kornati. Nedaleko se nachází největší chorvatské sladkovodní jezero Vransko.
Resort: Resort Camping Park Soline se rozkládá v borovém hájku na jižním okraji Biogradu v rekreační oblasti na pobřeží moře. Najdete zde
restaurace, bar, pekařství, bankomat a směnárnu. Nábřežní promenáda je lemovaná restauracemi, bary a kavárnami, cesta do centra Biogradu
zabere asi 20 minut.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux a Lux Grand leží částečně ve stínu borovic, 50–200 m od pláže.
Pláž: Přírodní oblázková a skalnatá pláž s betonovými platy a dobře upravenými vstupy do vody. Nedaleko se nachází zátoka s polopísečnou pláží.
Sportovní a zábavní aktivity: Dětské hřiště, stolní tenis, tobogán. Hřiště na petánque, antukové tenisové kurty a venkovní městský bazén na vodní
polo nedaleko kempu, na pláži kurty na plážový volejbal. V hlavní sezóně dětský klub, diskotéka, animační programy, cvičení na pláži. Jsou zde
noční bary a konají se tu koncerty. Ve vzdálenosti 2 km zábavní park. Půjčovna jízdních kol a skútrů
v Biogradu.
Tipy na výlety: NP Kornati, NP Krka, NP Plitvická jezera, Zadar, Pašmanský kanál, Šibenik, Fun Park
Mirnovec.

Zdarma

50–200 m

Od 30 HRK

400 m

60 HRK/h.

Zdarma

100/200 m

250 m

150/300 m

200 m

35 HRK

2 km

Veřejný/uhlí

Národní parky

Vodopády na řece Krka

Camping Park Soline – restaurace

Camping Park Soline
Polopísečné pláže v příjemném resortu

Fun Park Mirnovec

18

+420 545 213 101

Camping Park Soline – pláž
+421 221 020 570

Chorvatsko | Dalmácie

10

JEZERA VILLAGE HOLIDAY RESORT

DALMÁCIE – OSTROV MURTER
Sezóna: mobilní dům 10. 4. – 1. 10. 2022 | stan 28. 5. – 17. 9. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům E | stan A
Místní poplatky: pobytová taxa osoba/noc 1.5 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/osoba 1.0 €

40–185 €/mobilní dům/noc
Victoria mobilní dům Lux
TOP
DESTINACE

GREEN

RESORT

Victoria stan

ADAC Klassifikation 2022

20–85 €/stan/noc

Tam, kde začínají Kornati...moře, slunce a romantický ostrov

PINCAMP.DE

GPS: N 43°47’34”
E 15°37’37”

RODINNÁ
CENA

Destinace: Ostrov Murter leží asi 20 km od Šibeniku a s pevninou je spojený mostem. Výchozí bod pro výlety k vodopádům Krka a k národní parku
na ostrovech Kornati.
Resort: Jezera Village Holiday Resort leží v blízkosti městeček Tisno (1,5 km), Jezera (2 km) a Murter (6 km) na východní straně ostrova. Kemp
je prostorný, obklopený vegetací, dobře vybavený a pečlivě udržovaný. Součástí je oblast recepce se sejfem, obchod s potravinami, restaurace,
směnárna, dětský koutek a místnost s televizí. Resort je vyhledávaný pro svou poklidnou atmosféru. V blízkosti resortu supermarket.
Ubytování Victoria: Všechny Victoria mobilní domy jsou vzdálené do 300 m od hlavní písečné pláže.
• Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny na terasách v zóně Boca Vista, 150 m od moře.
• Victoria zařízené stany jsou umístěny na terasách, částečně ve stínu borovic, 70 m od moře.
Pláž: Hlavní pláž je písčito-štěrková. Mořské dno je kamenité, obuv do vody doporučujeme. Přírodní pláže s výhledem na otevřené moře a národní
park Kornati vzdálené asi 30 minut pěší chůze.
Sportovní a zábavní aktivity: Dětské hřiště, osvětlené tenisové kurty (umělá tráva a beton), stolní tenis. V hlavní sezóně probíhají animační
programy pro děti i dospělé, minidiskotéka pro děti, soutěže, hudební a ilusionistická produkce, aerobic, aqua-aerobic a gymnastika. Na pláži
najdete půjčovnu šlapadel, surfů, katamaránů a školu potápění a surfingu. V této oblasti doporučujeme výlety na kole a na in-line bruslích. Půjčovna
motorových člunů v Tisnu, půjčovna aut a skútrů v Murteru.
Tipy na výlety: NP Kornati, NP Krka, NP Paklenica, NP Plitvická jezera, aquapark Solaris,
Šibenik, Skradin.

10–50 HRK

2500 m

40 HRK/h.

Jezera Village Holiday Resort – pláž

NP Kornati
Chorvatsko | Dalmácie

12 HRK/h.

8 HRK/h.

300 m

450 m

300 m

50 HRK

3 dny
zdarma

70–150 m

El./plyn

Mobilní dům

Stan
8 €/noc

Jezera Village Holiday Resort – Victoria mobilní dům Lux

Jezera Village Holiday Resort – pláž

Jezera Village Holiday Resort – pláž
www.victoria-mobilehome.com
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CAMPING IMPERIAL

30–165 €/mobilní dům/noc

DALMÁCIE – VODICE

Victoria mobilní dům Lux

Sezóna: 10. 4. – 1. 10. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům D
Místní poplatky: pobytová taxa osoba/noc 1.5 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/osoba 1.0 €

GPS: N 43°45’8”
E 15°47’15”

Destinace: Vodice – proslulé turistické centrum, které je výchozím bodem pro výlety do tří národních parků – k
souostroví Kornati, k vodopádům na řece Krka a k přírodnímu kaňonu Paklenica. Dalším oblíbeným cílem výletů
je Šibenik (15 km) s renesanční katedrálou sv. Jakuba. I když je Vodice mezi návštěvníky velmi oblíbená, zůstává
i nadále poklidným letoviskem nabízejícím pestrou paletu výletů na lodích a příjemné procházky po nábřežních
promenádách, jejichž prázdninovou atmosféru ještě podtrhují stovky člunů a plachetnic kotvící ve zdejší maríně.
Poloha kempu je ideální pro všechny, kdo mají rádi městský ruch, i pro ty, kteří upřednostňují krásu přírody a
historických památek.

ADAC Klassifikation 2022

Klidná dovolená v atraktivní lokalitě tří Národních parků

PINCAMP.DE

RODINNÁ
CENA

Resort: Camping Imperial se nachází přímo ve městě Vodice na krásné oblázkové pláži (možnost široké škály
aktivit, 10 minut pěšky od centra). Celý kemp je porostlý borovicemi, jalovci a olivovníky a je propojený s hotelem
Imperial, jehož služby – restaurace à la carte a bary – jsou návštěvníkům kempu k dispozici.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny v částečném stínu 80 m od pláže.
Pláž: Oblázková pláž, místy s betonovými platy ke slunění. Obuv do vody doporučujeme.
Sportovní a zábavní aktivity: 2 bazény (venkovní a vnitřní), tenisové kurty
hotelu Imperial, stolní tenis, volejbalové kurty, fitness, bowling, dětské hřiště,
možnost plachtění a surfování.
Za poplatek

Tipy na výlety: Kornati, Krka, Paklenica, Šibenik, Zadar, Nin, Fun Park Mirnovec.

80 m

Za poplatek

300 m

Klimatizovaný mobilní dům cca 80 m od pláže

Vodice

Camping Imperial – Victoria mobilní dům Lux

Camping Imperial – pláž
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+420 545 213 101

Vodopády na řece Krka
+421 221 020 570

Chorvatsko | Dalmácie

12

CAMPING DOLE

40–235 €/mobilní dům/noc

DALMÁCIE – ŽIVOGOŠĆE

Victoria mobilní dům X-Line
Victoria mobilní dům Lux/Lux Grand

Sezóna: mobilní dům 6. 5. – 1. 10. 2022 / chatka 21. 5. – 1. 10. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům E G | chatka B
Místní poplatky: pobytová taxa osoba/noc 1.5 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/osoba 1.0 €

TOP
DESTINACE

Victoria chatka/chatka Cool
GREEN

RESORT

25–95 €/chatka/noc

Užívejte nejlepšího koupání za příznivé ceny

GPS: N 43°10’12.832”
E 17°11’48.638”

Destinace: Živogošće se nachází 17 km jižně od Makarské v sousedství města Igrane. Původně šlo o rybářskou vesnici, dnes se zde nachází malé
pobřežní letovisko s nádhernými oblázkovými plážemi.
Resort: Kemp Dole leží 5 km jižně od Živogošće, ukrytý v borovém hájku na úpatí pohoří Biokovo. Doporučujeme všem, kteří milují přírodu, ticho, klid
a skvělé koupání. K vybavení kempu patří recepce s barem, minimarket, obchod se suvenýry, pekařství, bankomat a směnárna. V blízkosti najdete
pět restaurací, kavárnu a stánky.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux, Lux Grand, X-Line jsou umístěné ve stínu borovic 1–10 m nad oblázkovou pláží (10–20 schodů). Některé Victoria mobilní
domy Lux se nacházejí v blízkosti vesnice Blato cca 15–70 m od pláže. Victoria mobilní domy X-Line stojí přímo na pláži!
• Victoria chatky a Victoria chatky Cool stojí v několika řadách částečně ve stínu borovic 20–80 m od pláže.
Pláž: Oblázková pláž s pozvolným vstupem, obuv do vody doporučujeme. Zátoky mezi útesy jsou vhodné i pro nudisty.
Sportovní a zábavní aktivity: Betonové tenisové kurty, petánque, půjčovna skútrů, půjčovna šlapadel, parasailing, potápění, rybaření.
Tipy na výlety: Hvar, Brač, Biokovo, Makarska, Imotski, Mostar, Medjugorje, Kravica, Dubrovník, Cetina, Pelješac, Korčula.

60 m

Camping Dole – pláž

400/60 m

90 HRK/týden

1–80 m

55 HRK/h.

Veřejný/uhlí

Mobilní dům

Chatka
8 €/noc

Camping Dole – Victoria mobilní dům X-Line
Ubytování přímo nad pláží

Vodopády Kravica
Chorvatsko | Makarská Riviéra

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

KLIMATIZOVÁNO ZA PŘÍPLATEK

Victoria chatka/chatka Cool
www.victoria-mobilehome.com

21

13

CAMPING BELLA ITALIA

55–235 €/mobilní dům/noc

VENETO – LAGO DI GARDA

Victoria mobilní dům Lux

Sezóna: 1. 4. – 6. 11. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům G
Místní poplatky: pobytová taxa 1.1 €/osoba starší 13 let/noc

TOP
DESTINACE

ADAC Klassifikation 2022

TIPP
2022

5 top resort v nejnavštěvovanější destinaci Evropy

Mobilní domy 30–80 m od jezera!

PINCAMP.DE

TOP
RESORT

GPS: N 45°26’37.082”
E 10°40’32.815”

Destinace: Peschiera del Garda je krásné turistické, kulturní a historické město na jihovýchodních březích největšího a nejkrásnějšího italského
jezera Lago di Garda. Ideální místo pro milovníky krásné přírody, historických památek a především nejrůznějších sportů.
Resort: Camping Bella Italia je luxusním centrem s bohatým vybavením a sportovišti, které uspokojí i tu nejnáročnější klientelu. Najdete zde
restaurace, 5 barů, cukrárnu, kadeřnictví, supermarket, obchod se suvenýry, stánek s ovocem a zeleninou, bankomat, místnost s televizí, (bezplatné)
Wi-Fi připojení a vybavení na grilování.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux se nacházejí 80 m od jezera.
Pláž: Písčito-štěrková pláž v bezprostřední blízkosti resortu s pozvolným vstupem do vody.
Sportovní a zábavní aktivity: Soustava čtyř bazénů se skluzavkami, 2 tobogány + nový velký tobogán, hydromasážní vodní hříbek (slunečníky
a lehátka u bazénu zdarma, je nutná koupací čepice), víceúčelové sportovní hřiště, fotbalové hřiště, stolní tenis, kulečník (Diego Bar), půjčovna
jízdních kol a sportovního vybavení, 3 zábavní parky, 6 dětských hřišť, skákací hrady, vláček, trampolíny, lezecké stěny a lukostřelba. V hlavní sezóně
každodenní zábavné animační programy pro děti i pro dospělé, sportovní a společenské akce, mini-klub pro děti (4 – 12), 2× denně aquagymnastika
s cvičitelkou. Na pláži vodní banán a půjčovna šlapadel, plachetnic, kanoí, člunů. V blízkosti se nachází půjčovna aut a skútrů. Každou hodinu jezdí
do Peschiery vláček.
Tipy na výlety: Verona, Sirmione, Limone, Arco, Malcesine
s lanovkou na Monte Baldo, Riva del Garda, Gardaland, Movieland,
mořské akvárium, Parco Natura Viva, Parco di Sigurtà.

200 m

300 m

30 km

200 m

200 m

5€

Kočár 3 €

100 m

1,5 €/h.

80 m

U bazénu
zdarma

Všechny typy

Diego Bar

200 m

Lago di Garda, Camping Bella Italia – pláž
Sportovní aktivity a zábavní park

Sirmione

Lanovka na Monte Baldo
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+420 545 213 101

Camping Bella Italia – bazény
+421 221 020 570

Itálie | Lago di Garda

14

CENTRO VACANZE SAN FRANCESCO

55–235 €/mobilní dům/noc

VENETO – CAORLE

Victoria mobilní dům Lux

Sezóna: 10. 4. – 1. 10. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům G
Místní poplatky: pobytová taxa 1.2 €/osoba starší 12 let/noc
Mobilní dům v A-zóně: 10 €/noc

TOP
DESTINACE

ADAC Klassifikation 2022

TIPP
2022

5 resort v atraktivní destinaci

PINCAMP.DE

TOP
RESORT

GPS: N 45°33’52.636”
E 12°47’43.22”

Destinace: Caorle je turisticky oblíbené městečko ležící asi 60 km východně od Benátek. Tato bývalá rybářská vesnice je
dnes známým a moderním letoviskem s příjemným centrem a malebnými uličkami a náměstími.
Resort: Centro Vacanze San Francesco má prvotřídní vybavení a rozkládá se na ploše 30 hektarů v turistické oblasti Duna
Verde. Tento luxusní resort nabízí 3 restaurace, 2 bary, jogurterii, zmrzlinárnu, supermarket s prodejem čerstvých ryb,
bankomat, (bezplatné) Wi-Fi připojení ve všech prostorách kempu a možnost grilování (je třeba vlastní gril).
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux jsou umístěné v částečném stínu topolů cca 250 m (A-zóna) a 500 m (B-zóna) od pláže.
Pláž: Písčitá s betonovými moly vybíhajícími do moře, volně přístupná. Pozvolný vstup do vody. Za poplatek je možné
pronajmout slunečníky a lehátka.
Sportovní a zábavní aktivity: Soustava 4 bazénů, z nichž jeden je vyhřívaný, a „Vodní svět“ – 4 bazény, 2 tobogány, hydromasáž,
motokáry, tělocvična a diskoklub (vše zdarma, pouze lehátka a slunečníky za poplatek). Sportovní centrum – 3 víceúčelová
hřiště, 2 fotbalová hřiště s umělým trávníkem, basketbalové hřiště, kurty na volejbal a na plážový volejbal, 3 tenisové kurty,
3 hřiště na pétanque, tělocvična, lukostřelba, kulečník, stolní tenis, minigolf (vše za poplatek). Zábavní centrum, hřiště pro
děti (skákací hrady, trampolíny a prolézačky) a půjčovna kol. V hlavní sezóně se také nabízejí každodenní animační programy
pro děti i pro dospělé, hry na pláži, sportovní turnaje, Nordic walking a zábavné večerní programy pro děti i pro dospělé,
Spritzsummerparty. V nedalekém Caorle je půjčovna skútrů, aut a motorových člunů.
Tipy na výlety: Benátky a ostrovy, Terst a okolí (Miramare, Aquileia, Grotta Gigante), Verona a jezero di Garda, večerní Caorle.

5 €/h.

150 m

150 m

4 €/h.

200 m

5€

5 €/den

250–500 m

3000 m

6€

7€

150 m

4€

Elektrický

3€

600 m

3 €/h.

Centro Vacanze San Francesco – bazény

Caorle
Itálie | Caorle

Centro Vacanze San Francesco – pláž
www.victoria-mobilehome.com
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UNION LIDO

75–295 €/mobilní dům/noc

VENETO – CAVALLINO-TREPORTI
Sezóna: 10. 4. – 1. 10. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům I
Místní poplatky: pobytová taxa 0.75 €/osoba/noc

Victoria mobilní dům Lux Superior/Lux

TOP
DESTINACE

ADAC Klassifikation 2022

SUPER
2022

Nejluxusnější 5 resort v Itálii

PINCAMP.DE

TOP
RESORT

GPS: N 45°26’56”
E 12°28’15”

Destinace: Cavallino-Treporti je velmi oblíbené letovisko s nadstandardní nabídkou ubytovacích služeb a pestrou škálou
volnočasových aktivit v blízkosti proslulých Benátek.
Resort: Union Lido – první 5 resort na Apeninském poloostrově je nejmodernějším a nejluxusnějším střediskem v Itálii a
díky bohaté nabídce skvělých služeb patří k nejvyhledávanějším místům v Evropě. 60hektarový resort Union Lido je světem
plným zábavy s bohatou paletou nejrůznějších atrakcí, se dvěma wellness centry s bazénem s výhledem na moře a malým
krytým bazénem (za poplatek), se šestihektarovým přírodním parkem ideálním pro ranní jogging, kinem, 8 restauracemi,
17 bary, 22 obchody, turistickým vláčkem, bankomatem, tržnicí, soláriem, lunaparkem, diskotékou, fitness centrem, babyklubem, zábavním amfiteátrem a Wi-Fi připojením ve všech prostorách kempu. K dispozici je samozřejmě i zdravotní
středisko a první pomoc.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux Superior a Lux se nacházejí cca 400 m od pláže.
Pláž: Více než kilometr dlouhá soukromá písečná pláž, která se denně uklízí, se pozvolna svažuje k moři. Na velké pláži je
půjčovna šlapadel a windsurfingů, dětské hřiště a kurty na plážový volejbal.
Sportovní a zábavní aktivity: 2 aquaparky (okolí novějšího je pokryté bílým pískem) s 9 bazény (2 plaveckými),
hydromasážními koupelemi a lehátky, skluzavkami, tobogány a divokou řekou. Víceúčelová hřiště, dětské hřiště, fotbalové
hřiště, volejbalové a tenisové kurty, basketbalové hřiště, hřiště na malou kopanou, minigolf a lukostřelba. Resort nabízí školu
potápění, vyjížďky na koních pro děti i pro dospělé, windsurfing a kite-surfing a možnost zapůjčení šlapadel a kanoí. Večerní
animační programy: filmové večery, ohňostroje, turnaje, divadelní představení a tématické slavnosti.
Tipy na výlety: Benátky a ostrovy Murano a
Burano, Tropicarium, Pirátská loď, aquapark
Jesolo, Terst a okolí (Grotta Gigante,
Aquilleia, Miramare).

10 €/den

3,5 €

100–400 m

V resortu

V resortu

V resortu

5€

Zdarma

V resortu

V resortu

400 m

17 €/den

V resortu

Veřejný/Uhlí

Union Lido – aquapark

Unikátní svět plný atrakcí – splněný sen i nejnáročnějšího klienta

Union Lido – aquapark

24

+420 545 213 101

Union Lido – pláž
+421 221 020 570

Itálie | Cavallino
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CAMPING VILLAGE CAVALLINO

55–235 €/mobilní dům/noc

VENETO – CAVALLINO

Victoria mobilní dům Lux

Sezóna: 10. 4. – 1. 11. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům G
Místní poplatky: pobytová taxa 0.6 €/osoba/noc

TOP
DESTINACE

ADAC Klassifikation 2022

SUPER
2022

4 resort v exkluzivní destinaci

PINCAMP.DE

TOP
RESORT

GPS: N 45°27’24.282”
E 12°30’3.672”

Destinace: Cavallino je malé letovisko ležící mezi oblíbeným letoviskem Lido di Jesolo proslulým svými restauracemi,
obchody, diskotékami a zábavními parky a přístavem Punta Sabbioni, odkud vyjíždějí pravidelné trajekty do jednoho
z nejkrásnějších italských měst – do Benátek.
Resort: Camping Village Cavallino je dynamický moderní resort rozkládající se podél pláže v příjemném částečném stínu
borového háje. V resortu se nachází restaurace s pizzerií, bar, supermarket, minimarket, místnost s televizí, bankomat,
(bezplatné) Wi-Fi připojení ve všech prostorách kempu, ošetřovna a zařízení na grilování (je třeba vlastní gril).
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux leží částečně ve stínu borovic asi 150 m od pláže.
Pláž: Rozlehlá písečná pláž lemující kemp, s pozvolným vstupem do vody.
Sportovní a zábavní aktivity: Nové Spa Panta Rei, finská sauna, Kneippův chodník, vyhřívaný krytý bazén, relaxační zóna
na terase s výhledem na moře, turecké lázně, hydromasážní koupele, zážitkové sprchy. Soustava bazénů pro děti i dospělé
(nutná koupací čepice) – dětské bazény s vodními atrakcemi, hydromasážní koupele, lehátka, solárium a relaxační zóna.
Kurty na plážový volejbal a travnaté fotbalové hřiště, minigolf (zdarma), velké dětské hřiště, hřiště pro nejmenší a zábavní
centrum. V hlavní sezóně každodenní animační programy pro děti i pro dospělé, baby-club (od 3 let), aerobic, jóga, balet,
jogging, večerní diskotéka pro děti, večerní show. Na pláži je půjčovna šlapadel, bar, plážová služba. Okolí je protkané
rozsáhlou sítí cyklostezek. V kempu je k dispozici půjčovna jízdních kol.
Tipy na výlety: Benátky a ostrovy Murano a
Burano, Tropicarium, Pirátská loď, aquapark
Jesolo, Terst a okolí (Grotta Gigante,
Aquilleia, Miramare).

V resortu

15 €/2 hodiny

300 m

3,5 €

100 m

300 m

100 m

5€

4 €/h.

3000 m

300 m

150 m

11–25 €/den

100 m

Všechny typy

Camping Village Cavallino – pláž

Camping Village Cavallino

Camping Village Cavallino – dětská bazén

Camping Village Cavallino – system bazénů + Spa

Itálie | Cavallino

www.victoria-mobilehome.com
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CAMPING VILLAGE MEDITERRANEO

65–255 €/mobilní dům/noc

VENETO – CAVALLINO

Victoria mobilní dům Lux

Sezóna: 10. 4. – 24. 9. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům H
Místní poplatky: pobytová taxa 0.75 €/osoba/noc

TOP
DESTINACE

ADAC Klassifikation 2022

SUPER
2022

5 resort extratřídy, náležející do top 3 regionu Veneto

PINCAMP.DE

TOP
RESORT

GPS: N 45°26’56”
E 12°28’15”

Destinace: Cavallino, jedno z nejoblíbenějších letovisek na Apeninském poloostrově leží mezi živým městem Lido di Jesolo
s mnoha restauracemi, diskotékami a obchody a přístavem Punta Sabbioni (5 km).
Resort: Camping Village Mediterraneo je moderní letovisko rozkládající se podél písečné pláže, který má vše, co na dovolené
potřebujete: restaurace, pizzerii, bar, diskotéku, supermarket, minimarket, bankomat, (bezplatné) Wi-Fi připojení ve všech
prostorách kempu a vybavení pro grilování (je třeba vlastní gril).
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux leží v nově osazené zóně, asi 350 m od pláže.
Pozor: V kempu je třeba striktně dodržovat pravidla ubytování (noční klid a odpolední siestu)!
Pláž: Rozlehlá písečná pláž, která se každodenně uklízí, přímo u kempu. Snadný přístup do moře, vhodný i pro malé děti.
Sportovní a zábavní aktivity: Soustava vyhřívaných bazénů s vířivkami, bazén, víceúčelový bazén, betonové hřiště na fotbal,
kurty na volejbal a plážový volejbal, tenisové kurty s novým povrchem, stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, nová skateboardová
dráha, půjčovna jízdních kol – okolí je protkané rozsáhlou sítí cyklostezek. V hlavní sezóně se v resortu nabízejí každodenní
animační programy pro děti i dospělé (večerní minidiskotéka pro děti a večerní šou). Na pláži je půjčovna šlapadel a bar.
Tipy na výlety: Benátky, Pirátská
loď, Tropicarium, Aquarium,
aquapark.

10 €/h.

2 €/h.

3 €/h.

100 m

250 m

100 m

200 m

4€

Zdarma

100 m

350 m

Za poplatek

250 m

El./uhlí

Camping Village Mediterraneo

Camping Village Mediterraneo – vyhřívané bazény

Camping Village Mediterraneo – vodní park
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+420 545 213 101

+421 221 020 570

Camping Village Mediterraneo – vodní park
Itálie | Cavallino

18

MARE E PINETA INTERNATIONAL CAMPING

EMILIA ROMAGNA – LIDO D. ESTENSI
Sezóna: 10. 4. – 17. 9. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům E
Místní poplatky: pobytová taxa 0,8 €/osoba starší 12 let/noc
Mobilní dům v A-zóně: 10 €/noc

TOP
RESORT

40–185 €/mobilní dům/noc
Victoria mobilní dům Lux

ADAC Klassifikation 2022

TIPP
2022

4 resort ve stínu pinií u pulzujícího letoviska s vyhlášenou promenádou

PINCAMP.DE

GREEN

GPS: N 44°39’21.050”
E 12°14’43.200”

RESORT

RODINNÁ
CENA

Destinace: Lido degli Estensi je živé, turisticky oblíbené letovisko ležící přibližně 30 km severně od Ravenny a 130 km jižně od
Benátek. Jeho hlavní dominantou je 5 km dlouhá promenáda plná obchodů, kaváren a restaurací.
Resort: Mare e Pineta International Camping je dobře vybavený resort prakticky umístěný v těsné blízkosti písečné pláže a
hlavní městské promenády, centra společenského života města. V kempu je k dispozici restaurace, pizzerie, bar, prodejna
potravin, prodejna ovoce a zeleniny, trafika, prodejna suvenýrů a bankomat. Bezplatné Wi-Fi připojení, možnost grilování (je
třeba vlastní gril).
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux leží částečně ve stínu borovic asi 350 m od písečné pláže (mobilní domy č. 16–23 – A-zóna).
Mobilní domy č. 1–15 se nacházejí cca 550 m od písečné pláže (B-zóna).
Pozor: V kempu je třeba striktně dodržovat pravidla ubytování (noční klid a odpolední siestu)!
Pláž: Písečná pláž pozvolna se svažující do moře. Plážový servis za poplatek (slunečníky a lehátka).
Sportovní a zábavní aktivity: Soustava bazénů (v hlavní sezóně za poplatek 1 €/os., mimo hlavní sezónu zdarma),
víceúčelové sportoviště, fotbalové hřiště, kurty na volejbal a plážový volejbal, stolní tenis, badminton, fitness centrum (lekce
spinningu), dětské hřiště a síť cyklostezek v okolí. V hlavní sezóně každodenní animační programy pro děti i pro dospělé
(aqua-gymnastika, lekce tance, mini-klub a soutěže) a diskotéka. Na recepci je možné zapůjčit jízdní kola.
Tipy na výlety: Benátky, San Marino, Padova, Ravenna, Ferrara, Comacchio, lodní výlet k deltě Pádu.

10 €/h.

350 m

300 m

5€

200 m

300 m

500 m

1 hodina/den
zdarma

350–550 m

60 €/týden

300 m

400 m

Mare e Pineta International Camping – fitness

Mare e Pineta International Camping – vodní park
Itálie | Lido degli Estensi

7€

500 m

Plyn 11 €

10 €

4 €/h.

Mare e Pineta International Camping

Lido degli Estensi – pláž
www.victoria-mobilehome.com
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RIVA NUOVA CAMPING VILLAGE

50–185 €/mobilní dům/noc

PALMOVÁ RIVIÉRA – MARTINSICURO
Sezóna: 14. 5. – 10. 9. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům E
Místní poplatky: pobytová taxa 0,8 €/osoba 14–75 let/noc (prvních 7 nocí)

Victoria mobilní dům Lux

ADAC Klassifikation 2022

TIPP
2022

Exkluzivní 4 resort

PINCAMP.DE

TOP
RESORT

GPS: N 42°52’38.440”
E 13°55’15.720”

RODINNÁ
CENA

Destinace: Martinsicuro je městečko s příjemnou atmosférou v srdci Palmové riviéry na břehu řeky Tronto, které na severu
sousedí s hlavním městem oblasti – San Benedetto del Tronto. Město leží na hranici mezi oblastmi Marche a Abruzzo.
Resort: Riva Nuova Camping Village se rozkládá v blízkosti písečné pláže, od níž ho odděluje jen vedlejší cesta a pobřežní
promenáda. V resortu je k dispozici bar, pizzerie, minimarket, bankomat a Wi-Fi připojení ve všech prostorách. Grilování je
povolené (na veřejných grilech).
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux jsou umístěné asi 100 m od písečné pláže, částečně ve stínu topolů.
Pozor: V kempu je třeba striktně dodržovat pravidla ubytování (noční klid a odpolední siestu)!
Pláž: Písečná pláž s pozvolným vstupem do vody. Plážový servis zdarma (slunečník a 2 lehátka/mobilní dům).
Sportovní a zábavní aktivity: Soustava bazénů s lehátky a slunčníky – vstup zdarma, fotbalové hřiště, kurty na volejbal a
plážový volejbal, tenisové kurty, stolní tenis, dětské hřiště a dětský koutek. V hlavní sezóně každodenní animační programy
pro děti i pro dospělé. Na pláži půjčovna kanoí a šlapadel.
Tipy na výlety: Řím, Ascoli Piceno, aquapark
Onda Blu, Colonnella, San Benedetto, Gran
Sasso.

150 m

8 €/h.

150 m

80 m

150 m

150 m

100 m

Riva Nuova Camping Village – Victoria mobilní dům Lux

5€

Zdarma přes
Facebook

100 m

100 m

Zdarma

150 m

Veřejný

Riva Nuova Camping Village
Plážový servis a bazén zdarma

Riva Nuova Camping Village – bazény

28

+420 545 213 101

Riva Nuova Camping Village – pláž
+421 221 020 570

Itálie | Palmová riviéra
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VILLAGGIO SALINELLO

55–255 €/mobilní dům/noc

PALMOVÁ RIV. – TORTORETO LIDO
Sezóna: 9. 5. – 17. 9. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům F H
Místní poplatky: pobytová taxa 1 €/osoba starší 15 let/noc (15. 6. – 31. 8.)

Victoria mobilní dům X-Line Design
Victoria mobilní dům Lux

ADAC Klassifikation 2022

TIPP
2022

Luxusní resort nejvyšší kvality

PINCAMP.DE

TOP
RESORT

GPS: N 42°47’3.800”
E 13°57’9.430”

Destinace: Tortoreto Lido patří k nejoblíbenějším letoviskům Palmové riviéry, na severu sousedí s rušným letoviskem Alba
Adriatica, na jihu s městečkem Giulianova.
Resort: Villaggio Salinello patří k nejlépe vybaveným italským resortům. Tento prvotřídní resort zahrnuje restauraci, pizzerii,
samoobslužnou restauraci, bar, cukrárnu, kadeřnictví, bankomat, nákupní a kongresové centrum, minimarket, relaxační
zónu, lékárnu, ambulantní kliniku, Wi-Fi připojení a zařízení na grilování.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux a X-Line Design jsou umístěny 50–150 m od moře přímo u relaxační zóny s lehátky a slunečníky
v polynéském stylu.
Pláž: Rozlehlá písečná pláž, vyhrazená pouze pro zákazníky resortu, s pozvolným vstupem do vody. Plážový servis zdarma
(slunečník + lehátko + skládací židle/mobilní dům).
Sportovní a zábavní aktivity: Soustava bazénů s hydromasáží, jedno víceúčelové sportovní hřiště a dvě fotbalová hřiště
s umělým trávníkem, tartanové tenisové kurty, kurty na volejbal a plážový volejbal, hřiště na pétanque, lukostřelba, minigolf,
stolní tenis, fitness centrum, golfový trenér, dětské hřiště, dětské zábavní centrum s lanovkou a mini-klub. Každý den se
konají zábavné animační programy pro děti i pro dospělé, koncerty živé hudby v jednom ze dvou přírodních amfiteátrů nebo
na pláži.
Tipy na výlety: Řím, Gran Sasso, Ascoli Piceno, Offida, Loreto, Colonella, Norcia.

20 m

100 m

150 m

5€

100 m

10 m

50 m

Zdarma

50–150 m

Villaggio Salinello – Victoria mobilní dům X-Line Design

Zdarma

Nedaleko
ranč

Zdarma

80 m

6 €/h.

Veřejný/uhlí

Tortoreto Lido – Villaggio Salinello
Plážový servis a bazény zdarma

Villaggio Salinello – Victoria mobilní dům Lux
Itálie | Palmová riviéra

Villaggio Salinello – bazény
www.victoria-mobilehome.com
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VILLAGE RESIDENCE JULIAMARE

40–165 €/mobilní dům/noc

PALMOVÁ RIV. – GIULIANOVA LIDO

Victoria mobilní dům Lux

Sezóna: 9. 5. – 10. 9. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům D
Místní poplatky: pobytová taxa 1 €/osoba starší 11 let/noc

RODINNÁ
CENA

Plážový servis a bazén zdarma

GPS: N 42°44’27.990”
E 13°58’43.400”

Destinace: Giulianova Lido je příjemné letovisko s půvabnou promenádou lemovanou palmami podél dlouhé
písečné pláže. Příjemný pohled na vzdouvající se Apeniny a otevřené moře si v okolí mohou vychutnat i milovníci
pěší turistiky, cyklistiky a jízdy na kolečkových bruslích. Večer se promenáda mění v rušný turistický ráj lemovaný
bezpočtem restaurací, pizzerií, diskoték, kaváren a obchodů.
Resort: Village Residence JuliaMare – malý a útulný rodinný kemp ležící ve stínu topolů se rozkládá na jižním
okraji městečka Giulianova Lido, asi 200 m od konce promenády. Od pláže odděluje kemp pouze cyklostezka
propojující několik letovisek na Palmové riviéře (o celkové délce 22 km). V kempu najdete restauraci s pizzerií,
bar, Wi-Fi připojení v celém resortu i na pláži (v kempu za poplatek, na pláži zdarma) a možnost grilování (je třeba
vlastní gril).
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux leží částečně ve stínu topolů v exkluzivní poloze pouhých 20 m od pláže!
Pláž: Soukromá, písečná. Plážový servis zdarma (slunečník + lehátko + skládací židle/mobilní dům).
Sportovní a zábavní aktivity: V kempu je k dispozici bazén s hydromasážním hříbkem, víceúčelové asfaltové
hřiště na míčové hry a tenis, kurty na plážový volejbal a dětský koutek s malým hřištěm. V hlavní sezóně se
v resortu a na pláži konají animační programy pro děti i pro dospělé. Ve městě se nachází půjčovna aut a skútrů.
Tipy na výlety: Řím, Atri, aquapark Onda Blu, Loreto, San Benedetto,
Ascoli Piceno.

20 m

Zdarma

20 m

Aquapark 5 km

20 m

350 m

50 m

5€

Za poplatek

Uhlí

Mobilní domy Lux již 20 m od pláže

Giulianova Lido – pobřežní promenáda

Village Residence JuliaMare – Victoria mobilní dům Lux

Village Residence JuliaMare – bazén
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+420 545 213 101

Giulianova Lido – pláž
+421 221 020 570

Itálie | Palmová riviéra

22

STELLA DEL SUD CAMPING VILLAGGIO

GARGÁNO – L. DEL SOLE

35–165 €/mobilní dům/noc
Victoria stan

Victoria mobilní dům Lux/Classic

Sezóna: mobilní dům 7. 5. – 17. 9. 2022 | stan 28. 5. – 17. 9. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům D | stan A
Místní poplatky: pobytová taxa 2 €/osoba starší 12 let/noc

GREEN

RODINNÁ
CENA

20–85 €/stan/noc
Plážový servis zdarma

GPS: N 41°55’27”
E 15°50’22”

RESORT

Destinace: Lido del Sole je příjemné letovisko na severním cípu poloostrova Gargáno s typickou italskou atmosférou.
Resort: Stella del Sud Camping Villaggio je středně velký rodinný resort situovaný na pobřežní promenádě mezi letoviskem
Lido del Sole a historickým městečkem Rodi Garganico. Je zde restaurace s pizzerií, bar s výherními automaty, stolní fotbal,
TV místnost, minimarket, směnárna a Wi-Fi. Grilování povoleno (gril vlastní). Bankomat je v Rodi Garganico.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux a Classic se nacházejí cca 100 m od pláže.
• Victoria zařízené stany se nacházejí cca 120 m od pláže.
Pláž: Soukromá písečná pláž s pozvolným vstupem do vody. Plážový servis zdarma (slunečník + lehátko + skládací židle/
mobilní dům nebo stan).
Sportovní a zábavní aktivity: Velký bazén s lehátky – pro hosty Victoria mobilních domů zdarma (je nutná koupací čepice),
betonové tenisové kurty (za poplatek), stolní tenis, víceúčelové kurty na volejbal a plážový volejbal a dětské hřiště. V hlavní
sezóně animační programy pro děti i pro dospělé. Na pláži se nachází půjčovna šlapadel. Půjčovna aut a skútrů je ve městě.
Tipy na výlety: Ostrovy Tremiti, trhy Ischittella, Vieste/Peschici, Pompeje a Vesuv, Foresta Umbra, Lago di Varano.

20 m

7,5 €/h.

2 €/30 min.

100 m

Zdarma

20 m

3 €/vyprání

5 €/h.

100/120 m

50 m

El./uhlí

Zdarma

100 m

300 m

Mobilní dům

Stan
8 €/noc

Stella del Sud Camping Villaggio – pláž
Příjemný rodinný resort s duší italského jihu

Poloostrov Gargáno – Lido del Sole, Stella del Sud Camping Villaggio
Itálie | Gargáno

www.victoria-mobilehome.com
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CAMPING VILLE DEGLI ULIVI

40–195 €/mobilní dům/noc

OSTROV ELBA – MARINA DI CAMPO
TOP
DESTINACE

Sezóna: 7. 5. – 15. 10. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům F

Victoria mobilní dům Lux/Domus

ADAC Klassifikation 2022

TIPP
2022

Exkluzivní resort v atraktivní destinaci se subtropickým klimatem a nádhernou přírodou

PINCAMP.DE

TOP
RESORT

GPS: N 42°45’7”
E 10°14’41”

Destinace: Marina di Campo – oblíbené letovisko na ostrově Elba leží 15 km od města Portoferraio, v 2 km dlouhém zálivu
s nádhernou písčitou pláží. V pozadí se jako fascinující kulisa tyčí nejvyšší hora ostrova Monte Capanne.
Resort: Camping Ville degli Ulivi – moderní, dobře vybavený resort uprostřed tropické vegetace leží v ideální poloze u moře,
přímo na začátku dvoukilometrové písečné pláže. K dispozici jsou zde restaurace, bar, pizzerie, supermarket, obchod se
suvenýry, půjčovna mopedů, bankomat, Wi-Fi připojení a vybavení pro grilování.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux a Domus leží částečně ve stínu borovic – 200 m od pláže.
Pláž: V blízkosti kempu se nachází dlouhá písčitá pláž. Pozvolný vstup do vody, vhodný pro malé děti.
Sportovní a zábavní aktivity: Dva bazény s masážními proudy propojené širokou skluzavkou, vyhřívaný bazén, malé wellness
centrum, sauna, turecká pára, bublinkové koupele, masážní křeslo, škola potápění, herní automaty pro děti, dětské hřiště.
Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, víceúčelové sportovní hřiště, fotbalové hřiště, stolní fotbálek, kurty na volejbal a na
plážový volejbal, fitness, tělocvična. V hlavní sezóně každodenní animační programy. Na pláži je půjčovna surfů, motorových
člunů, šlapadel, slunečníků a lehátek. Po promenádě se příjemnou procházkou (cca 20 minut) dostanete do městečka
Marina di Campo.
Tipy na výlety: Porto Azurro, Portoferraio, Monte Capanne, Blue Cave, Punta Calamita, Sant’ Andrea.

100 m

10 €/h.

100 m

100 m

5€

15 €/týden

10 €/h.

100 m

200 m

15–35 €/d.

Zdarma

100 m

4 €/den

250 m

Všechny typy

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

Victoria mobilní dům Domus

Victoria mobilní dům Lux

32

+420 545 213 101

Camping Ville degli Ulivi – bazény
+421 221 020 570

Itálie | Ostrov Elba
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CAMPING BAIA BLU LA TORTUGA

55–235 €/mobilní dům/noc

SARDINIE – AGLIENTU

Victoria mobilní dům Lux

Sezóna: 17. 5. – 1. 10. 2022
Cenová kategorie: mobilní dům G
Místní poplatky: pobytová taxa 1,5 €/osoba starší 18 let/noc
+ klubový poplatek 1 €/osoba starší 3 let/noc (6. 6. – 12. 9. 2022)

TOP
DESTINACE

TOP
RESORT

ADAC Klassifikation 2022

SUPER
2022

Karibik Středomoří s nejkrásnějšími plážemi

PINCAMP.DE

GREEN

RESORT

GPS: N 41°7’26.497”
E 9°4’4.411”

Destinace: Aglientu, oblast s nedotčenou přírodou v severní části Sardinie právem označovaná za „perlu Středomoří“, leží ve snadno dostupné
vzdálenosti od přístavů Olbia a Golfo Aranci a letišť Olbia a Cagliari.
Resort: Camping Village Baia Blu La Tortuga je sportovně zaměřený resort v panenské přírodě vhodný pro milovníky bílých písečných pláží a
modrého moře, ale i příznivce nejrůznějších letních sportů. V kempu se nachází pizzerie, samoobslužná restaurace, bar, cukrárna, supermarket,
bankomat, obchod se suvenýry a zdravotnické zařízení. K dispozici je Wi-Fi připojení a je zde povolené grilování.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Lux leží částečně ve stínu borovic asi 200 m od pláže.
Pláž: Ve středu široká bílá písečná pláž lemovaná útesy.
Sportovní a zábavní aktivity: K vybavení resortu patří bazény, fotbalové hřiště, kurty na volejbal a plážový volejbal, tenisové kurty (pouze v srpnu),
stolní tenis, dětské hřiště, lukostřelba, potápěčské centrum, instruktoři windsurfingu, tělocvična, fitness centrum a půjčovna potřeb pro vodní
sporty. Okolí je protkané rozsáhlou sítí cyklostezek. V resortu se konají pravidelné animační programy pro děti i pro dospělé (kabaret, muzikály,
lekce latinskoamerických tanců, mini-klub).
Tipy na výlety: Porto Cervo, Costa Smeralda, Santa Teresa a trajektem do
Bonifacio (Korsika) nebo Santa Teresa a lodí do La Maddalena, Costa Paradiso,
Castel Sardo.

150 m

150 m

200 m

10 €/h.

200 m

250 m

500 m

200 m

5 €/den

200 m

20 €/den

100 m

Všechny typy

Camping Baia Blu La Tortuga – pláž

Camping Baia Blu La Tortuga
Ideální podmínky pro vodní sporty

Aquapark v kempu cca 100 m od ubytování

Camping Baia Blu La Tortuga – aquapark
Itálie | Sardinie

www.victoria-mobilehome.com
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CAMPING BELLA AUSTRIA

25–115 €/mobilní dům/noc

ŠTÝRSKO – PETERDORF
Sezóna: 21. 5. – 10. 9. 2022
Cenová kategorim: Mobilní dům C
Místní poplatky: pobytová taxa 1.2 €/osoba starší 15 let/noc

Victoria mobilní dům Classic
TOP
DESTINACE

ADAC Klassifikation 2022

TIPP
2022

Cyklistika, turistika, relaxace a wellness v zeleném srdci Rakouska

PINCAMP.DE

GREEN

GPS: N 47°10’49”
E 14°12’55”

RESORT

RODINNÁ
CENA

Destinace: St. Peter am Kammersberg – malebné městečko rozkládající se v podhůří majestátních alpských vrcholů v rakouském
Štýrsku právem označované za zelené srdce Rakouska.
Resort: Camping Bella Austria – sportovně zaměřený resort usazený uprostřed nedotčené přírody s pohádkovými lesy, horskými jezery
s křišťálově čistou vodou a alpskými vrcholy je jako stvořený pro nejrůznější letní a sportovní aktivity, ale i pro odpočinek a relaxaci.
Najdete zde restauraci, bar a minimarket. V kempu je Wi-Fi zóna, grilování je povolené (je třeba vlastní gril). Bankomat cca 2 km.
Ubytování Victoria:
• Victoria mobilní domy Classic jsou umístěné uprostřed zelených rakouských luk a lesů, na pozadí se vypínají alpské vrcholy.
Sportovní a zábavní aktivity: Malé travnaté hřiště na fotbal, venkovní bazén, bazén s brouzdalištěm pro děti, malé wellness centrum
(infrasauna, biosauna, finská sauna), stolní tenis, dětské hřiště, zábavní centrum – v hlavní sezóně s každodenními animačními
programy, lekce jógy, lanové prolézačky, vodní mlýnky, místnost s televizí, mini zoo. Okolí je protkané rozsáhlou sítí cyklostezek.
Tipy na výlety: Vyjížďky na koních v údolí Katschtal, golfové hřiště Kreischberg
(22 km), rybaření v Katschbach (jednodenní povolenky 25 €), letní bobová
dráha Turracher Höhe (50 km), tenisové kurty (2 km), Red Bull Ring Zeltweg
(70 km).

5 €/2 hodiny

70 m

22 km

6 km
cca. 28 €/h.

Fotbal

V resortu

50 m

4€

Zdarma

Plyn/uhlí

18–45 €/den

50 m

Camping Bella Austria – bazén

Camping Bella Austria – Victoria mobilní dům Classic

Camping Bella Austria – minizoo

Camping Bella Austria – sauna

V blízkosti ideální cyklistické terény

Vrchol Ruprechsteck (2.591 m n. m.)

Odpočinek v kempu
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+420 545 213 101

+421 221 020 570

Rakousko | Štýrsko

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Článek I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře
Ing. Ladislav Jarý – VICTORIA se sídlem Cihlářská 26, 602
00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen „CK VICTORIA“) upravují
vzájemné smluvní vztahy mezi CK VICTORIA a zákazníkem.
Zákazníkem může být jak fyzická tak právnická osoba (dále
jen „zákazník“), v souladu s příslušnými ustanoveními
obecně závazných právních předpisů České republiky, jako
je občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.), obchodní zákoník (č.
159/1999 Sb.) a nařízením Evropského parlamentu a Rady
EU č. 2016/679.
2. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře
Ing. Ladislav Jarý – VICTORIA jsou platné pro všechny
zájezdy a jiné služby cestovního ruchu poskytované
cestovní kanceláří a tvoří nedílnou součást smlouvy
uzavřené mezi zákazníkem a CK VICTORIA. CK VICTORIA
si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech (katalog,
nabídkový list, webové stránky apod.) odlišné podmínky,
které mají přednost před těmito smluvními podmínkami.
3. CK VICTORIA poskytuje své služby bez omezení, pouze
osoby mladší 18 let mohou užívat služeb jen se souhlasem
svého zákonného zástupce. Osoby mladší 15 let mohou
využívat služby CK VICTORIA jen v doprovodu osoby starší
18 let.
Článek II
SMLUVNÍ VZTAH
1. Účastníkem smluvního vztahu je na jedné straně
cestovní kancelář, na straně druhé zákazník. Smluvní vztah
mezi cestovní kanceláří a zákazníkem začíná uzavřením
Objednávky služeb. Cestovní kancelář vystaví Objednávku
služeb na základě provedené rezervace a uhrazení zálohy.
Cestovní kancelář elektronicky odešle Objednávku služeb
zákazníkovi.
2. Rezervaci lze provést těmito způsoby:
– On-line z webových stránek cestovní kanceláře.
– Elektronicky zasláním emailové objednávky do cestovní
kanceláře.
– Prostřednictvím operátora cestovní kanceláře.
Na základě rezervace je pro zákazníka vytvořeno číslo
rezervace a zákazník obdrží elektronické potvrzení
o provedené rezervaci.
3. Zákazník je povinen do 7 kalendářních dnů od data
rezervace uhradit zálohu ve výši 150 EUR . Smluvní vztah
mezi cestovní kanceláří a zákazníkem vzniká uhrazením
této částky. Na základě vytvořeného smluvního vztahu
odešle cestovní kancelář elektronicky Objednávku služeb
zákazníkovi.
Při neuhrazení zálohy ve stanovené době rezervace zaniká.
4. Zákazník je povinen uhradit celkovou cenu objednaných
služeb vyplývající z Objednávky služeb nejpozději 63 dní
před čerpáním služeb. Po obdržení úhrady celkové ceny
za objednané služby odešle cestovní kancelář zákazníkovi
elektronickou formou ubytovací poukaz (tzv. voucher),
který bude předložen v místě ubytování.
Na základě ubytovacího poukazu je zákazník oprávněn
čerpat objednané služby. Pokud zákazník neuhradí 100 %
ceny, má cestovní kancelář právo odstoupit od smlouvy.
5. Přijetím Objednávky služeb a uhrazením platby zákazník
stvrzuje, že je mu znám plný obsah smlouvy a že všechny
smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.
6. Vystavením poukazu se cestovní kancelář zavazuje
zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a
kvalitě v souladu se sjednanými podmínkami.
7. Smluvní vztah, který vznikl na základě uzavřené
Objednávky služeb mezi zákazníkem a cestovní kanceláří,
je platný pro všechny další zúčastněné osoby uvedené
v Objednávce služeb. Za smluvní závazky spolucestujících
ručí objednavatel jako za své vlastní.
Článek III
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. CK VICTORIA má právo na zaplacení zájezdu nebo
jednotlivých služeb před jejich poskytnutím a zákazník
je povinen uhradit cenu zájezdu nebo cenu jednotlivých
služeb před jejich čerpáním.
2. Ceny zájezdů a jednotlivých služeb jsou cenami
sjednanými dohodou mezi CK VICTORIA a zákazníkem.
3. Cena za dohodnuté služby je uvedena v Objednávce
služeb.
4. Výše záloh a časový rozvrh plateb je sjednán takto:
Záloha ve výši 150 EUR je splatná do 7 dnů po provedení
rezervace.
Doplatek do celkové ceny služeb stanovené v Objednávce
služeb je zákazník povinen uhradit bez vyzvání
CK VICTORIA, nejpozději 63 dnů před plněním sjednaných
služeb. Pokud tak zákazník neučiní, je CK VICTORIA
oprávněna odstoupit od smlouvy a zrušit účast zákazníka
na objednaných službách. Úhrada, která již byla zákazníkem
CK VICTORIA prokazatelně poukázána, se po odečtení

odstupného, viz článek VII a článek VIII těchto Smluvních
podmínek, zákazníkovi neprodleně vrátí.
5. Je-li rezervace provedena ve lhůtě kratší než 63 dnů
před plněním objednaných služeb, činí záloha 100 % ceny
objednaných služeb.
6. Způsoby úhrady
– on-line platební kartou přes e-shop na webových
stránkách cestovní kanceláře.
– bankovním převodem na účet cestovní kanceláře pod
číslem uskutečněné rezervace (variabilní symbol).
7. CK VICTORIA má právo změnit cenu služeb před
začátkem čerpání služeb, které jsou předmětem smluvního
vztahu podle článku II těchto Smluvních podmínek, a určit
nový ceník, pokud je tak cestovní kancelář nucena učinit z
objektivních důvodů, zvláště v případě zvýšení cen služeb
ze strany dodavatele. Takto změněné ceny jsou platné
ode dne jejich ohlášení a vztahují se na všechny služby
cestovního ruchu, jejichž uskutečňování nebylo dosud
zahájeno. CK VICTORIA i zákazník v takovém případě
postupují podle článku VI odstavec 2 těchto Smluvních
podmínek.
Článek IV
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a
zaplacených služeb,
b) právo vyžadovat od CK VICTORIA informace o všech
skutečnostech, které se dotýkají smluvně sjednaných a
zaplacených služeb,
c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně
sjednaných službách,
d) právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb
odstoupit od smlouvy dle čl. VII těchto Smluvních
podmínek,
e) právo na reklamaci vad a jejich vyřešení v souladu
s stanoveními článku IX,
f) právo na ochranu osobních údajů a informací o cílech
cest, které jsou obsahem smlouvy před nepovolanými
osobami,
g) právo požadovat změnu Objednávky služeb. Změny
smluvních podmínek na základě přání zákazníka se řídí
ustanoveními čl. VI, odst. 4 těchto Smluvních podmínek.
2. K základním povinnostem zákazníka patří:
a) poskytnout CK VICTORIA součinnost, která je nutná
k zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě
a úplně uvádět údaje požadované v Objednávce služeb
včetně jakýchkoliv změn,
b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled
dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled
osob, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav,
c) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že
zákazník starší 15 let a mladší 18 let čerpá služby bez jeho
doprovodu,
d) zaplatit sjednanou cenu zájezdu nebo služeb v souladu
s článkem III těchto Smluvních podmínek,
e) dodržovat platné předpisy zařízení a subjektů, jejichž
služby využívá a také zákonné předpisy navštíveného
státu,
f) uposlechnout pokynů delegáta v místě pobytu,
nenarušovat průběh zájezdu, počínat si tak, aby
nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor
ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK. CK
VICTORIA si vyhrazuje právo vyřadit osoby pod vlivem,
které obtěžují ostatní ubytované nebo způsobují škody
na majetku ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo
cestovní kanceláře.
i) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen
takové odstoupení oznámit zasláním písemného oznámení.
h) uposlechnout pokynů vedoucího zájezdu nebo
delegáta v místě pobytu, nenarušovat průběh zájezdu,
neobtěžovat ostatní účastníky zájezdu a počínat si tak, aby
nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních
zákazníků, dodavatelů služeb nebo cestovních kanceláří.
Cestovní kancelář Victoria má právo odstoupit s okamžitou
platností od smlouvy před nástupem cesty či po započetí
cesty, pokud cestující svým nevhodným a hrubým
chováním vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, popř.
hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a má
právo zákazníka ze zájezdu vyloučit.
Zákazník v takovém případě nemá nárok na úhradu
nečerpaných služeb. Náklady na případnou zpáteční
cestu nese zákazník sám. Vyloučena je přeprava osob
v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek.
Článek V
PRÁVA A POVINNOSTI CK VICTORIA
1. K právům a povinnostem zákazníků se vztahují
odpovídající práva a povinnosti CK VICTORIA.
2. CK je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka
o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb,

které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK VICTORIA
známé.
3. CK VICTORIA není povinna poskytnout zákazníkovi
plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených
služeb.
4. CK VICTORIA je povinna vystavit zákazníkovi ubytovací
poukaz (tzv. voucher), který mu po uhrazení ceny zašle
emailem. Zákazník se uvedeným voucherem prokazuje při
uplatňování nároků na čerpání objednaných služeb.
Článek VI
ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB
1. Zrušení zájezdu z titulu nedosažení min. počtu
zákazníků:
a) CK VICTORIA má právo zrušit zájezd, jestliže do 21 dnů
před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního
počtu ubytovacích jednotek. Minimální počet ubytovacích
jednotek na jednom místě a v jednom termínu je stanoven
hranicí 5. V případě, že CK VICTORIA zruší zájezd z důvodu
nedosažení minimálního počtu ubytovaných zákazníků,
je povinna tuto skutečnost zákazníkovi oznámit emailem
nejpozději ve lhůtě do 7 dní před zahájením pobytu.
b) Jestliže CK VICTORIA zájezd podle písm. a) tohoto
odstavce Smluvních podmínek zruší, má zákazník právo
na základě Objednávky služeb požadovat, aby mu byl
poskytnut jiný zájezd, nejméně v kvalitě odpovídající
původní Objednávce služeb, může-li CK VICTORIA
takový zájezd nabídnout. Nedojde-li ale k uzavření
nové Objednávky služeb, je CK VICTORIA povinna bez
zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něj
obdržela na úhradu ceny zájezdu a zákazník není povinen
uhradit CK odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové
Objednávky služeb, platby uskutečněné na základě původní
Objednávky služeb se považují za platby uskutečněné podle
nové Objednávky služeb.
c) CK VICTORIA má právo zrušit zájezd nebo služby
cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu
dle článku II těchto Smluvních podmínek, i v důsledku
neodvratitelné události, které nemohla zabránit, ani
při vynaložení veškerého úsilí, které lze od ní rozumně
požadovat.
2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu
ze strany CK VICTORIA:
Nastanou-li okolnosti, které CK brání poskytnout služby dle
smluvně dohodnutých podmínek, a je-li tak CK VICTORIA
nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání
služeb změnit podmínky smlouvy, je CK VICTORIA povinna
takové změny oznámit zákazníkovi emailem a navrhnout
mu změnu smlouvy. Zákazník má právo se rozhodnout, zda
se změnou bude souhlasit, či zda
od smlouvy odstoupí.
a) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu
na změnu od smlouvy neodstoupí, má se za to, že se
změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení
ceny, je zákazník povinen uhradit CK rozdíl v ceně služeb
do 5 dnů od doručení návrhu na změnu. Při porušení tohoto
závazku má CK VICTORIA právo od smlouvy odstoupit,
čímž není dotčeno právo CK VICTORIA na úhradu škody.
Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny služeb, je CK
povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně služeb v případě,
že zákazník již uhradil celkovou cenu služeb, nebo snížit
doplatek celkové ceny, pokud nebyl zákazníkem dosud
uhrazen.
b) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou smlouvy a ve
lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu od smlouvy
odstoupí, má právo požadovat, aby mu CK VICTORIA na
základě nové smlouvy poskytla jiné služby cestovního
ruchu nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě,
může-li CK VICTORIA takové služby nabídnout. Nedojde-li
k uzavření nové smlouvy, je CK VICTORIA povinna bez
zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi
vše, co od něj obdržela na úhradu služeb podle zrušené
smlouvy, a zákazník není povinen uhradit CK VICTORIA
odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby
uskutečněné na základě původní smlouvy se považují
za platby uskutečněné podle této nové smlouvy.
3. Změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu:
a) Jestliže během zájezdu CK VICTORIA neposkytne
zákazníkovi služby řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny
služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně
a včas poskytnout, třebaže se k tomu smluvně zavázala,
je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést
taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat, zejména je
povinna zabezpečit služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo
se přibližující původně dohodnutým podmínkám.
b) Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb
zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší kvality, než
je uvedeno ve smlouvě, je CK VICTORIA povinna vrátit
zákazníkovi rozdíl v ceně.
c) Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb
zajistit ani prostřednictvím služeb nižší kvality, než je

uvedené ve smlouvě, nebo zákazník toto náhradní řešení
nepřijme, je CK VICTORIA povinna bez zbytečného odkladu
vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
4. Změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka:
a) Zákazník má právo nejpozději 3 dny před zahájením
zájezdu oznámit, že se místo něho zúčastní zájezdu
jiná osoba. Oznámení o změně účastníka musí provést
vždy písemnou formou a zaslat emailem. K oznámení je
nutné přiložit prohlášení nového účastníka, že souhlasí
s uzavřenou Objednávkou služeb a splňuje podmínky
stanovené pro účast na zájezdu.
Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají
za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud
v souvislosti se změnou CK VICTORIA vzniknou. Za změnu
provedenou v Objednávce služeb dle odst. 4 písm. a) tohoto
článku Smluvních podmínek je CK VICTORIA oprávněna
účtovat manipulační poplatek ve výši 4 EUR nebo 11 EUR,
je-li oznámení o změně přijato CK ve lhůtě kratší než 8 dnů
před zahájením plnění.
b) CK VICTORIA na přání zákazníka provádí, pokud
je to nutné, změny podmínek sjednaných v Objednávce
služeb. Provedení takových změn podléhá zaplacení
manipulačního poplatku ve výši a za podmínek níže
uvedených. Poplatky se účtují vždy za každou osobu:
		 ba) změna a doplnění osobních údajů zákazníka před
zahájením čerpání služeb:
8 a více dní – 2 EUR; 7 a méně dní – 4 EUR
		 bb) změna termínu zájezdu, místa pobytu nebo typu
ubytování
63 a více dní – 25 EUR.
V případě změny ve lhůtě kratší než 63 dní do zahájení
čerpání služeb je tato změna považována za odstoupení od
smlouvy ze strany zákazníka a zákazník je povinen uhradit
CK VICTORIA odstupné dle článku VIII těchto Smluvních
podmínek.
		 bc) jiné změny v Objednávce služeb
8 a více dní – 4 EUR; 7 a méně dní – 11 EUR.
Článek VII
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. CK VICTORIA je oprávněna před zahájením čerpání
služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu,
od smlouvy odstoupit z těchto důvodů:
a) porušení povinnosti zákazníkem
b) z důvodu zrušení zájezdu
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením
důvodu zašle CK VICTORIA zákazníkovi emailem.
2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před
zahájením čerpání služeb:
a) bez udání důvodu
b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle
ustanovení článku VI odst. 1 písm. b) nebo dle článku VI
odst. 2 písm. b) těchto Smluvních podmínek. Oznámení
o odstoupení od smlouvy a v případě odstoupení dle písm.
b) tohoto článku s uvedením důvodu, je možno provést
pouze písemnou formou prostřednictvím emailu. Účinek
odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného
oznámení.
3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy
porušení povinností CK VICTORIA stanovených smlouvou
nebo odstoupí-li CK VICTORIA od smlouvy před zahájením
čerpání služeb z důvodu porušení povinností zákazníkem,
je zákazník povinen zaplatit CK VICTORIA odstupné ve výši
stanovené v článku VIII těchto Smluvních podmínek.
CK VICTORIA je po odečtení odstupného (stornopoplatku)
povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu
ceny služeb dle zrušení smlouvy.
4. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy
porušení povinností CK VICTORIA stanovených smlouvou
nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy dle odst. 2 písm.
b) tohoto článku Smluvních podmínek, je CK VICTORIA
povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše,
co od něj obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušení
smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK VICTORIA
odstupné.
Článek VIII
ODSTUPNÉ
1. Odstoupí-li CK VICTORIA od smlouvy uzavřené se
zákazníkem dle článku II odst. 2 těchto Smluvních
podmínek před zahájením čerpání služeb z důvodu
porušení povinností zákazníkem, je CK VICTORIA
oprávněna požadovat odstupné a zákazník je povinen toto
odstupné uhradit.
2. Odstoupí-li zákazník od smlouvy s předmětem smluvního
vztahu dle článku II odst. 2 těchto Smluvních podmínek, je
zákazník povinen zaplatit odstupné.
3. Odstupné se účtuje z celkové ceny všech objednaných
služeb. Výše odstupného je závislá na dni doručení
písemného oznámení o odstoupení do CK VICTORIA, a to
takto:

0 % při odstoupení ve lhůtě více než 14 dnů před dnem
zahájení čerpání služeb cestovního ruchu;
90 % při odstoupení ve lhůtě 14–1 dnů před dnem zahájení
čerpání služeb cestovního ruchu;
100 % při odstoupení ve lhůtě 0 dnů před dnem zahájení
čerpání služeb cestovního ruchu.
4. Nenastoupí-li zákazník na zájezd nebo nečerpá-li služby
cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy
nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle článku IV odst. 2
písm. d), hradí 100 % předem stanovené ceny.
5. CK VICTORIA má právo odečíst odstupné od složené
zálohy nebo zaplacené ceny.
6. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se
do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy
nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se
nezapočítává den, kdy je zahájeno ubytování.
Článek IX
REKLAMAČNÍ ŘÁD
1. Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování
nároků
zákazníků
vyplývajících
z
odpovědnosti
CK VICTORIA za vady poskytnutých služeb a jejich vyřízení.
2. Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované
CK VICTORIA přímo nebo prostřednictvím jiných
dodavatelů služeb v rámci uzavřeného smluvního vztahu.
3. Zákazník je povinen případnou vadu reklamovat bez
zbytečného odkladu u zástupce CK VICTORIA v místě
pobytu nebo u zástupce zařízení poskytujícího služby tak,
aby mohla být včas uskutečněna náprava v místě samém.
Jedině tak může být závadný stav odstraněn, služba
doplněna nebo poskytnuta znovu.
4. Rozhodne-li se zákazník uplatňovat reklamaci po
skončení pobytu u CK VICTORIA, je vhodné sepsat zápis
o zjištěných vadách, udat jméno pracovníka, kterému byly
tyto závady hlášeny, a uvést způsob, jakým byly/nebyly
vady odstraněny. Pracovník, který byl o vadách informován,
zápis podepíše a svůj podpis připojí i zákazník.
5. Reklamaci lze podat písemně prostřednictvím emailu bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení
zájezdu nebo poskytnutí poslední služby. Doporučujeme,
obzvlášť u složitějších reklamací, sepsat zápis o zjištěných
vadách dle odst. 4 tohoto článku Smluvních podmínek.
6. Výsledek reklamačního řízení bude zákazníkovi oznámen
emailem nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace.
7. Nepovažuje-li zákazník vyřízení reklamace za uspokojivé,
je oprávněn požádat o přezkoumání správnosti postupu,
popř. přehodnocení věcného vyřízení reklamace.
Přezkoumání je provedeno v termínu do 30 dnů.
Článek X
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
Předáním potvrzené Objednávky služeb CK VICTORIA
zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby CK VICTORIA
v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
zpracovávala chráněná osobní data zákazníka.
Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CK VICTORIA
oprávněna zpracovávat za účelem nabízení poskytovaných
služeb a pro akviziční činnost. Zákazník má právo souhlas
se zpracováním svých osobních dat kdykoliv odvolat.
Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména
následující práva:
a) souhlas s používáním fotografií může kdykoliv odvolat,
a to podáním zaslaným CK buď na adresu CK, nebo
e-mailem.
b) požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajícím
se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, může požadovat
omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet
námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na
přenositelnost údajů.
c) požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních
údajů, pokud
		 ca) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a
to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost
jeho osobních údajů;
		 cb) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní,
ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich
použití;
		 cc) CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely
zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo
obhajobu svých nároků; nebo
		 cd) zákazník vznesl námitku proti zpracování
svých osobních údajů, a to do doby, než bude ověřeno,
zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými
důvody zákazníka. Pokud bylo zpracování osobních údajů
zákazníka omezeno, mohou být jeho údaje zpracovány,
s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
d) právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů.
e) získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje
jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna mu
na vyžádání poskytnout následující informace a vydat mu

kopii zpracovávaných osobních údajů:
		 ea) účel zpracování;
		 eb) kategorie osobních údajů, které zpracovává;
		 ec) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou jeho osobní údaje zpřístupněny;
		 ed) plánovanou dobu, po kterou budou jeho osobní
údaje uloženy nebo, není-li ji možné určit, kritéria použitá
ke stanovení této doby;
ee) existence práva požadovat od správce opravu nebo
výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo
omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto
zpracování.
CK VICTORIA nenese odpovědnost za škodu způsobenou
porušením právních povinností, pokud prokáže, že
škodu nezpůsobila ona ani jiní dodavatelé služeb v rámci
uzavřeného smluvního vztahu, ale že škodu způsobil:
– zákazník
– třetí osoba, která není spojena s poskytováním zájezdu
– neodstranitelná událost, které nemohlo být zabráněno
ani vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo na eventuální odlišnosti
v katalogu případně na webových stránkách oproti
skutečnostem, které není schopna ovlivnit a které nastaly
po uzávěrce katalogu, případně takových, které nebyly
cestovní kanceláři známy.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo zrušit zájezd z důvodu tzv.
vyšší moci (politické nepokoje, živelné pohromy apod.).
Pozdní nástup na ubytování z důvodu zpoždění vlastních
dopravních prostředků nezadává právo na pozdější
vyklizení ubytovacího zařízení v den odjezdu.
Katalog a webové stránky CK VICTORIA nabízejí základní
popisy jednotlivých ubytovacích zařízení způsobem
odpovídajícím skutečnosti. Na vyžádání je možno
poskytnout i další informace. Ubytování zákazníka
v místě pobytu probíhá v plné kompetenci ubytovatele –
poskytovatele služeb. Požadavky zákazníka na ubytování
v konkrétním mobilním domě může CK VICTORIA zajistit
za příplatek 20 EUR/mobilní dům uvedený v Objednávce
služeb. Nesplnění požadavku na konkrétní mobilní dům
ze strany CK VICTORIA nezadává zákazníkovi v žádném
případě právo na možnost odstoupení od uzavřené smlouvy
ze strany zákazníka bez povinnosti hradit odstupné.
V případě, že není požadavek na konkrétní mobilní dům
splněn, bude částka 20 EUR/mobilní dům vrácena na účet
objednatele.
Fakultativní výlety a služby uváděné v nabídkovém katalogu
CK VICTORIA nejsou předmětem smluvního vztahu. Jedná
se o doplňkové služby, hrazené v místě pobytu, na kterých
je účast dobrovolná, a CK VICTORIA nenese odpovědnost
za jejich průběh. Nemožnost čerpat některou z nabízených
fakultativních služeb z důvodu sezónnosti, malé
obsazenosti apod., nezadává zákazníkovi právo na změnu
podmínek Objednávky služeb ani na možnost odstoupení
od uzavřené smlouvy bez povinnosti hradit odstupné.
Reklamace fakultativních služeb je možná pouze v místě
pobytu u jejich poskytovatele.
Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že
cestovní kancelář je oprávněna v souladu s ustanovením
§ 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kdykoliv
v průběhu zájezdu pořizovat obrazové (zejména
fotografické), zvukové a zvukově-obrazové záznamy
zákazníka (tj. včetně všech prvků a projevů jeho osobnosti);
cestovní kancelář je oprávněna všechny takto pořízené
záznamy v průběhu zájezdu i kdykoliv po jeho skončení
v nezbytné míře retušovat i jinak upravovat a v původní
i případně takto změněné podobě je zveřejňovat ve všech
druzích svých propagačních materiálů (tištěné katalogy,
letáky, webové stránky, sociální sítě, newslettery apod.)
a takto je šířit všemi v úvahu připadajícími způsoby, a to
samostatně i ve spojení s jinými záznamy, částmi a prvky.
Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou uděleny
v územně a množstevně neomezeném rozsahu, jakož i na
neomezenou dobu, resp. až do jejich případného odvolání
ze strany zákazníka v souladu s ust. § 87 občanského
zákoníku. Všechny souhlasy jsou zákazníkem udělovány
bezplatně.
Článek XI
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a
účinnost dne 1. 10. 2020.
Veškeré údaje a informace o službách, cenách a cestovních
podmínkách odpovídají skutečnostem známým ke dni 1.
10. 2020 a jsou ve shodě s platným právním řádem České
republiky. Zákazník přijetím Objednávky služeb stvrzuje, že
těmto Smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je
respektuje.
V Brně, 1. října 2020

Ing. Ladislav Jarý, CK VICTORIA
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SLEVA ZA VČASNOU REZERVACI -20 % do 15. 5. 2022

• Platba předem ve výši 100 % do 7 dnů.
• Rezervaci není možné zrušit.

1. ON-LINE REZERVACE:
www.victoria-mobilehome.com

Ušetříte až
79 €/den

SLEVA ZA VČASNOU REZERVACI -10 % do 15. 5. 2022

• Platba zálohy 150 € do 7 dnů
• Doplatek ceny – 21 dnů před zahájením pobytu

Storno v případě odstoupení od smlouvy:
Více než 14 dní předem žádný storno poplatek
14 dní – 1 den předem
90 % celkové ceny
Při nenastoupení
100 % celkové ceny

2. REZERVACE E-MAILEM:
booking@victoria-mobilehome.com
3. REZERVACE PROSTŘEDNICTVÍM OPERÁTORA:

+420 545 213 101
+421 221 020 570
Pondělí–Neděle: 9.00–21.00

Mobilehome

/Victoria.Mobilehome

Ušetříte až
39 €/den

CK Victoria – Ing. Ladislav Jarý
Adresa: Cejl 87, 602 00 Brno, Česká republika
IČ: 163 12 520
DIČ: CZ6310210236
Zápis v obchodním rejstříku: ŽU Brno, ev. č. 370200-2128136-00
Číslo účtu: 27-6668590247/0100
IBAN: CZ11 0100 0000 2766 6859 0247
Banka: SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Komerční banka, a.s. – Société Générale Group
Náměstí Svobody 21, 631 31 Brno, Česká republika

