
➩ 27 let zku‰eností
➩ 26 ‰piãkov˘ch destinací 
➩ 440 mobilních domÛ
➩ asistenãní servis
➩ optimální ceny

CHORVATSKO         ITÁLIE         FRANCIE         RAKOUSKO

Makarská riviéra, Živogošče – Camping Dole

âe‰tina

EARLY BOOKING

–10 %
do 31. 12. 2019

Typové foto (© Valamar Riviera)

Victoria Premium mobilní dům Exclusive Grand Palmová riviéra, Tortoreto Lido – Salinello Camping Villaggio
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www.victoria-mobilehome.comPRONÁJEM V €/NOC

8 SAN MARINO
CAMPING RESORT****

ostrov Rab,
Lopar

8 SAN MARINO
CAMPING RESORT****

ostrov Rab,
Lopar

10 JEZERA VILLAGE
HOLIDAY RESORT***

Dalmácie,
ostrov Murter

10 JEZERA VILLAGE
HOLIDAY RESORT***

Dalmácie,
ostrov Murter

18 MARE E PINETA 
INTER. CAMPING****

Emilia 
Romagna, Estensi

13 CAMPING BELLA 
ITALIA*****

Veneto, 
Lago di Garda

14 CENTRO VACANZE
SAN FRANCESCO*****

Veneto, 
Caorle

17 CAMPING VILLAGE 
MEDITERRANEO****

Veneto,
Cavallino Treporti

16 CAMPING VILLAGE 
CAVALLINO****

Veneto,
Cavallino Treporti

22 STELLA DEL SUD
CAMPING VILLAGGIO***

Puglia,
Lido del Sole

22 STELLA DEL SUD
CAMPING VILLAGGIO***

Puglia,
Lido del Sole

21 CAMPING VILLAGE
TAM TAM****

Abruzzo
Giulianova Lido

20 SALINELLO 
VILLAGGIO****

Abruzzo,
Tortoreto Lido

24 CAMPING VILLAGE
BAIA BLU
LA TORTUGA****

Sardinie, 
Aglientu

26 CAMPING
BELLA AUSTRIA****

Štýrsko, 
Peterdorf

25 CAMPING LES PRAIRIES
DE LA MER*****

Côte d‘Azur,
St. Tropez

4 ORSERA CAMPING
RESORT***

Istrie, 
Vrsar

4 ORSERA CAMPING
RESORT***

Istrie, 
Vrsar

9 CAMPING PARK 
SOLINE****

Dalmácie, 
Biograd na Moru

11 CAMPING 
IMPERIAL***

Dalmácie, 
Vodice

Denní nájem mobilního domu pro 1–6 osob, parkování pro 1 automobil,
veškerou spotřebu vody, plynu a elektrické energie

Denní nájem stanu pro 1–6
osob, parkování 1 auta,
spotřebu vody a energií

Taxy + lokální poplatky,
kauci 50 €/stan

Taxy + lokální poplatky,
kauci 50 €/chatka,

závěrečný úklid 30 €/chatka

Chatka Cool + 7 €/noc, ložní
prádlo + 10 €/os., dvoulůžko

+ 20 €/os., ručníky (sada)
+ 5 €. Povlečení i ručníky

jsouz netkané textilie.

Ložní prádlo + 10 €/os.
Ručníky (sada) + 5 €

Povlečení i ručníky jsou
z netkané textilie.

Denní nájem chatky pro 1–6
osob, parkování 1 auta,
spotřebu vody a energií

Taxy + lokální poplatky (viz jednotlivé destinace)
Závěrečný úklid: 40 €/mobilní dům (Lux, Domus, Classic), 50 €/mobilní dům (Lux Grand, X-Line, X-Line Design)
Ložní prádlo: jednolůžko + 10 €; dvojlůžko + 20 €
Kauce 100 €/mobilní dům

Mobilní dům typu: Lux Grand (Lanterna, San Marino, Soline, Dole) + 10 €/noc; X-line (Dole), X-line Design (Salinello) + 25 €/noc
Mobilní dům typu: Classic (Stella del Sud, max. 4+1 os.) – 5 €/noc; Domus (max. 2+2 os.) – 5 €/noc
Mobilní dům v zóně: Zóna Bella Vista (Orsera) + 10 €/noc; I. zóna Mediterraneo + 25 €/noc; Zóna A – Estensi + 10 €/noc
Ručníky (sada) + 5 € (netkaná textilie)
Konkrétní ubytovací jednotka: + 20 €/mobilní dům; pobyt kratší než minimální počet nocí: + 30 %

CENA V TABULCE ZAHRNUJE

POVINNÉ POPLATKY

VOLITELNÉ EXTRA SLUŽBY

Sleva za včasný nákup

–10 %
do 31. 12. 2019

Check in 16.00 h.
Check out 9.00 h.

Období od–do

M
IN

IM
ÁL

NÍ
PO

ČE
T

NO
CÍ

NÁ
ST

UP
NÍ

DE
N

4. 4.–18. 4.
18. 4.–25. 4.
25. 4.– 3. 5.
3. 5.–30. 5.

30. 5.–13. 6.
13. 6.–20. 6.
20. 6.–27. 6.
27. 6.– 4. 7.
4. 7.–11. 7.

11. 7.–22. 8.

22. 8.–29. 8.
29. 8.– 5. 9.
5. 9.–12. 9.

12. 9.–26. 9.
26. 9.–8. 11.

–
–

30,–
30,–
40,–
50,–
60,–
70,–
90,–

115,–

70,–
60,–
40,–
30,–
–

–
–
–

20,–
30,–
40,–
50,–
60,–
80,–

90,–

80,–
50,–
40,–
30,–

–

–
–
–
–

20,–
30,–
40,–
50,–
70,–

80,–

70,–
50,–
30,–
20,–

–

–
–
–

20,–
30,–
40,–
50,–
60,–
80,–

90,–

80,–
50,–
40,–

–
–

40,–
30,–
40,–
40,–
60,–
70,–
80,–
90,–

120,–

145,–

120,–
80,–
60,–
40,–
–

50,–
40,–
50,–
50,–
70,–
90,–

110,–
120,–
145,–

165,–

145,–
110,–
70,–
50,–
40,–

60,–
50,–
60,–
60,–
85,–

115,–
135,–
155,–
175,–

195,–

175,–
115,–
85,–
60,–
50,–

75,–
60,–
75,–
75,–

105,–
135,–
155,–
175,–
195,–

225,–

195,–
135,–
105,–
75,–
60,–

95,–
80,–
95,–
95,–

120,–
150,–
170,–
195,–
215,–

235,–

215,–
150,–
120,–
95,–
80,–

120,–
90,–

120,–
120,–
150,–
170,–
190,–
255,–
275,–

295,–

275,–
170,–
150,–
120,–
90,–

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

3

3

Lib.

Lib.

Lib.

Lib.

Lib.

So

So

So

So

So

So

So

So

Lib.

Lib.

A B C D E F G H J
Mobilní důmStanTYP UBYTOVÁNÍ

CENOVÁ KATEGORIE

Chatka

6 CAMPING VILLAGE &
RESORT POLJANA****

ostrov Lošinj,
Mali Lošinj

12 CAMPING DOLE**
Makarská

riviéra, Živogošče

12 CAMPING DOLE**
Makarská,

riviéra, Živogošče

12 CAMPING DOLE**
Makarská

riviéra, Živogošče

20 RIVA NUOVA
CAMPING VILLAGE****

Abruzzo,
Martinsicuro

19 RIVA NUOVA
CAMPING VILLAGE****

Abruzzo,
Martinsicuro

23 CAMPING VILLE
DEGLI ULIVI***

ostrov Elba, 
Marina di Campo

1 LANTERNA PREMIUM
CAMPING RESORT****

Istrie, 
Lanterna u Poreče

1 LANTERNA PREMIUM
CAMPING RESORT****

Istrie, 
Lanterna u Poreče

3 ISTRA PREMIUM
CAMPING RESORT*****

Istrie,
Funtana

15 UNION LIDO*****
Veneto,

Cavallino Treporti

2 SOLARIS FKK 
CAMPING RESORT***

Istrie, 
Lanterna u Poreče

5 CENTRO VACANZE
BI VILLAGE****

Istrie,
Fažana

7 PADOVA PREMIUM
CAMPING RESORT****

ostrov Rab,
Rab

Taxy + lokální poplatky (viz jednotlivé destinace)
Závěrečný úklid: 60 €/mobilní dům
Ložní prádlo a ručníky: 15 €/os.
Kauce: 150 €/mobilní dům

Mobilní dům v I. zóně – moře (Istra) + 25 €/noc
Konkrétní ubytovací jednotka + 20 €/mobilní dům
Pobyt kratší než minimální počet nocí: + 30 %

2

I

VICTORIA PREMIUM 
MOBILNÍ DOMY EXCLUSIVE GRAND

HappyHoli 2020_NEW CZE  26.9.2019 19:21  Stránka 2



www.victoria-mobilehome.com
Victoria Premium mobilní domy Exclusive Grand

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

Istrie, Funtana – Istra Premium Camping Resort 

od 80 €/noc 870 cm

4
1
0
 c

m

Vybavení:
➤ 1 ložnice s manželským dvoulůžkem (164 x 204 cm), matrace 18 cm, úložný 

prostor o výšce 35 cm pod postelemi
➤ 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky (84 x 205 cm), matrace 18 cm
➤ Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
➤ Deky a polštáře (povlečení a ručníky za povinný příplatek)
➤ 2x sociální zařízení (sprcha, toaleta, umyvadlo, fén)
➤ 2x klimatizace, TV
➤ Kompletně vybavená kuchyňská linka
➤ Lednice 217 l, myčka, rychlovarná konvice, kávovar, mikrovlnná trouba
➤ Krytá terasa cca 27 m2

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

Manželská ložniceObytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem (© Valamar Riviera) Ložnice WC/sprcha
3
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www.victoria-mobilehome.com
Victoria mobilní domy X-LineVictoria mobilní domy X-Line Design

Vybavení:
➤ 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
➤ 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky
➤ Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
➤ Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
➤ Sprcha, toaleta, umyvadlo (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

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

mikrovlnná trouba
➤ Krytá terasa cca 10 m2

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

➤ Parkovací místo pro jedno vozidlo

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

Manželská ložnice Ložnice WC/Sprcha

Makarská riviéra, Živogošče – Camping DolePalmová riviéra, Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Kuchyňská linkaWC/Sprcha

Manželská ložnice

Jídelní kout

Ložnice

Obytná místnost

od 55 €/nocod 75 €/noc

4
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www.victoria-mobilehome.com
Victoria mobilní domy LuxVictoria mobilní domy Lux Grand

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

trouba
➤ Krytá terasa cca 9–12,5 m2

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

Vybavení:
➤ 1 ložnice s manželským dvoulůžkem
➤ 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky
➤ Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem
➤ Deky a polštáře (povlečení za příplatek)
➤ 2x sociální zařízení (sprcha, toaleta, umyvadlo)
➤ Klimatizace
➤ Kompletně vybavená kuchyňská linka
➤ Lednice 212 l, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba
➤ Krytá terasa cca 9–15 m2

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

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

Palmová riviéra, Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Manželská ložnice Ložnice WC/Sprcha

Obytná místnost

Manželská ložnice Ložnice WC/Sprcha

Obytná místnost

Ostrov Rab, Lopar – San Marino Camping Resort

od 30 €/nocod 40 €/noc

5

HappyHoli 2020_NEW CZE  26.9.2019 19:21  Stránka 5



770 cm

2
5
0
 c

m

Victoria mobilní domy Domus Victoria mobilní domy Classic

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

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

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

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

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

Kuchyňský kout

Obytná místnost

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

6
Manželská ložnice Manželská ložniceDětská ložnice Ložnice s palandou Kuchyňský koutWC/Sprcha WC/Sprcha

www.victoria-mobilehome.com
od 35 €/noc od 25 €/noc
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www.victoria-mobilehome.com

Vybavení:
➤ 2 samostatné ložnice pro 2 osoby
➤ Palanda pro 2 osoby v obytné části chatky
➤ Deky a polštáře (povlečení za příplatek)   
➤ Vybavený kuchyňský kout
➤ Lednice 120 l
➤ Elektrické osvětlení, zásuvky 220 V
➤ Klimatizace (za příplatek, pouze chatky Cool)
➤ Krytá terasa cca 5 m2

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

Victoria chatky/chatky Cool

Victoria chatka 2/2+2 30 m2, krytá terasa
Victoria chatka Cool 2/2+2, klima 30 m2, krytá terasa

pouze chatky Cool – za příplatek

LožniceKuchyňský kout

Makarská riviéra, Živogošče – Camping Dole

Vybavení:
➤ 2 samostatné ložnice vybavené pevnými postelemi

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

Victoria zařízené stany

Victoria zařízený stan 2/3 22 m2, sluneční přístřešek

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

Ostrov Rab

Obytná místnost s palandou

od 20 €/noc od 20 €/noc

7
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Lanterna u Poreče

Vrsar

Peterdorf

Lopar
Rab

Biograd n.M.

Vodice

Orebič

Murter

Živogošče

Martinsicuro 

Lago di Garda Caorle
Cavallino

Lido degli Estensi

Tortoreto Lido
Giulianova Lido

Marina
di Campo

Saint Tropez

Aglientu

Lido del Sole

Mali Lošinj

Fažana

Funtana

26

1
2
3

4
5

6 7
8

9

11
10

12

13

13 14
171615

18

19
20
21

22

23

24

25

Vodní atrakce
nebo aquapark

AnimaceWellness

Bazén otevřený

Cyklistika,
cyklostezky

Horolezectví,
ferraty

Restaurace

Víceúčelové 
hřiště

Jízda na koni

Minigolf,
golf

Dětské hřiště

Posilovna nebo
fitness centrum

Možnost potápění,
potápěčské kurzy

Automatická 
pračka

Supermarket 
nebo minimarket

Domácí zvíře
nepovoleno

Sauna

Stolní tenis

POUŽITÉ PIKTOGRAMY

Zábavní park

Windsurfing
nebo plachtění

Tenisové kurty

WiFi internetové
připojení

Trekking nebo
nordic walking

Volejbalové nebo
beachvolejbalové
hřiště

Možnost
grilování

Biliár

Rybaření

Plážový servis

Vzdálenost na
pláž

Satelitní TV

Pro lepší informovanost o našich pobytových

destinacích jsme použili přehledné piktogra-

my k popisu vybavení jednotlivých středisek.

8

www.victoria-mobilehome.com
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Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux/Lux GrandISTRIE – LANTERNA U POREČE Victoria Premium mobilní domy Exclusive Grand

Destinace: Poloostrov Lanterna leží v nejsevernější části Porečské riviéry. Od Poreče leží 9 km severně a od Novigradu 7 km jižně. Území
nabízí úplnou infrastrukturu pro moderní, aktivní dovolenou uprostřed nádherné středomořské přírody. 

Resort: Lanterna Premium Camping Resort***** je jedním z nejznámějších, největších a nejlépe vybavených resortů v celém Chorvatsku s
fantastickým umístěním u moře na zalesněném poloostrově Lanterna.
– S novými bazény a prostorem na opalování v aquaparku Aquamar je zde k dispozici 16 bazénů o celkové ploše 2.600 m2 • Dva bazény s

rozstřikovou zónou a vodní atrakce • Aquamar Lanterna – rodinný aquapark a venkovní bazény.
– Nově navezené pláže
– Sociální zařízení jsou po kompletní rekonstrukci moderně a komfortně vybavena
– Kemp Piazza – centrální náměstí

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Premium Exclusive Grand jsou umístěny v nové zóně, cca 200 m od aquaparku a cca 500 m od
pláže. Victoria mobilní domy Lux a Lux Grand jsou umístěny 400 m od pláže „Kras“, blízko soustavy bazénů pro děti. Mobilní domy Lux
č. 15 a 16 jsou umístěny JZ od recepce, od hlavní pláže kempu jsou vzdálené cca 800 m a od rodinného aquaparku cca 2 km.

Pláž: 3 km dlouhá pláž, oceněna Modrou vlajkou za čistotu moře. Je písečno-štěrková, střídavě s kameny a betonovými platy s uprave-
nými vstupy do vody. Travnaté a oblázkové plochy na slunění. K pronájmu slunečníky a lehátka. Obuv do vody doporučujeme.

Sportovní a zábavní aktivity:
– V Sport Park – sportovní zóna (tenis, víceúčelové hřiště, boccia, skate Park, stolní tenis, V Sport Point) • široký výběr prostorných hřišť

• dětská hřiště • Terra Magica adventure minigolf s 18 jamkami a vodní atrakcí • Sportovní a zábavní programy od května do září 
• Denní animační a fitness program pro všechny věkové kategorie • Nové hřiště Kontiči Elf je zvláštní, neboť zahrnuje malý dům, kte-
rý je podle pověsti obýván istrijskými lesními elfy zvanými Kontichi • Family Mega Luxury Pitch skládající se ze čtyř spojených hřišť s vel-
kým centrálním prostorem o ploše 400 m2, vybavený grilem a stoly.

– Večerní hudební a zábavní program • široká nabídka restaurací a barů • Lanterna Summer Nights – zažijte noční letní zábavu!

Tipy na výlety: Poreč, Novigrad, Limský záliv, Rovinj, Vrsar, Pula, Brijuni, Benátky.

Sezóna: 10. 4.–27. 9. 2020
Cenová kategorie: G I
Místní poplatky: pobytová taxa os./noc 1,0 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/os. 1,0 €

500/100 m 30 HRK/h.zdarma

400 m

1500 m

400 m

20 HRK/h.70 HRK/h.

zdarma

zdarma všechny typy

30 HRK400–800 m

100 m/2 km100 m/2 km 

50 HRK

1 LANTERNA Premium Camping Resort****

GPS: N 45°17’47.638”
E 13°35’38.49”

Lanterna Premium Camping Resort – soustava bazénů s mořskou vodou

Lanterna Premium Camping Resort – písečno-oblázková pláž

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

Victoria mobilní domy
Lux a Lux Grand

Aquamar Lanterna se sladkou vodou

Victoria mobilní domy
Premium Exclusive Grand

Victoria Premium mobilní domy Exclusive Grand
PPrréémmiioovvýý  rrooddiinnnnýý  rreessoorrtt  nneejjvvyyššššíí  kkvvaalliittyy

www.victoria-mobilehome.com

© Valamar Riviera

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

60–235 €

9
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ISTRIE – LANTERNA U POREČE Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux

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

Resort: Naturistický Solaris Camping Resort leží v krásné přírodě zalesněného poloostrova Lanterna. Sousedí s apartmánovým komplexem
Lanterna a Solaris a je zároveň i jeho součástí. Pobřežní promenádou, obtékající poloostrov Lanterna, je spojen rovněž s Lanterna Premium
Camping Resortem. Uvnitř Resortu Solaris a též mezi jednotlivými resorty poloostrova jezdí v sezóně turistický vláček, umožňující pohodlné
spojení mezi jednotlivými středisky a nedalekou obcí Tar s velkým supermarketem. Resort je vybaven recepcí, marketem, tržnicí, pekárnou, pě-
ticí restaurací, grilů a taveren (lze objednat polopenzi formou bufetu). V blízkosti recepce je Wi-Fi zóna zdarma. Dominantou Resortu Solaris
je 2,5 km dlouhé, členité pobřeží, s krásnými zátokami a romantickými výhledy na převážně otevřené moře. Jeho součástí jsou i dvě uprave-
né oblázkové naturistické pláže Galeb a Sidro, z nichž jedna se pyšní modrou vlajkou za čistotu moře a pláže. Je zde k dispozici naturistický
sladkovodní bazén, ležící u pláže Sidro, u něhož je centrum vodních sportů.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny v zalesněné části resortu cca 400 m od pobřeží s plážemi Galeb a Sidro.

Pláže: Pobřeží je tvořeno 1,5 km dlouhými přírodními naturistickými plážemi s betonovými platy a 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 zde doporučujeme.

Sportovní a zábavní aktivity: Naturistický sladkovodní bazén ležící u pláže, centrum vodních sportů, tenisové kurty, beach-volejbal, víceúčelo-
vé hřiště a půjčovna kol. Za poplatek je zde vstup do vodních parků, minigolf, šlapadla, kajaky, motorové čluny, jízdní kola, trampolíny, lehátka
a slunečníky nebo též výlet se zkušebním ponorem. V hlavní sezóně (1. 7.–1. 9.) jsou profesionálními animátory organizovány zábavní progra-
my pro děti i dospělé. Každoročně 4. srpna se koná vyhlášený Karneval Solaris. Další nabídku najdete v nedalekém sportovním centru Lanterna. 

Tipy na výlety: Poreč, Novigrad, Limský záliv, Rovinj, Vrsar, Pula, Brijuni, Benátky.

Sezóna: 25. 4.–27. 9. 2020 
Cenová kategorie: mobilní dům D
Místní poplatky: pobytová taxa os./noc 1,0 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/os. 1,0 €

GPS: N 45°17’26”
E 13°35’4”

2 SOLARIS Naturist Camping Resort***

400 m zdarma zdarmazdarma300 m100 m
zdarma

u recepce poplatek400 m

Solaris Camping Resort – restaurace

Solaris Camping Resort – pláž

Solaris Camping Resort

Solaris Camping Resort – sladkovodní naturistický bazén

Solaris Camping Resort – Victoria mobilní domy Lux

NNaattuurriissttiicckkýý  rreessoorrtt

70 HRK/h.

www.victoria-mobilehome.com

Lanterna
u Poreče

10

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

30–115 €
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Typ ubytování: ISTRIE – FUNTANA Victoria Premium mobilní domy Exclusive

Destinace: Funtana je šarmantní menší letovisko, ležící na Istrijském poloostrově mezi Porečí a Vrsarem. Tvoří nejjižnější část po-
rečské riviéry, všeobecně považované za turisticky nejrozvinutější oblast Chorvatska. Název obce vychází z pramenů pitné vody,
které v oblasti vyvěrají. Pobřeží je tu členité, obklopené malými romantickými ostrůvky. Oblast je hojně zalesněna a protkána cyk-
listickými stezkami. Nejbližšími turisticky zajímavými místy jsou Vrsar (cca 3 km), Limský záliv (6 km), Poreč (7 km) nebo Rovinj
(13 km). Za zábavou můžete vyrazit do „Dinoparku“ Funtana nebo Aquaparku Istralandia (29 km). Funtana nabízí samozřejmě i řa-
du restaurací, taveren a grill-barů s místními kulinářskými specialitami a bohatou nabídkou kvalitních istrijských vín.

Resort: Prémiový resort s prvotřídní výbavou a službami:
– Piazza – centrální kempové náměstí s restaurací Grano Duro Pizza & Pasta, obchody, bary a prostor pro akce ve fantastickém

středomořském prostředí.
– Oliva Grill – chutná středomořská kuchyně založená na grilovaných specialitách, občerstvení a lehkých salátech.

Ubytování Victoria: Victoria Premium mobilní domy Exclusive Grand jsou umístěny v mediteránské zeleni, v části resortu zvané
Orlandin, v bezprostřední blízkosti pláže (cca 30–100 m).

Pláže: Pobřeží resortu je 1,5 km dlouhé a disponuje různými druhy pláží. Vynikající Val Maro Family Plaža – 550 m dlouhá obláz-
kovo-štěrková pláž s Modrou vlajkou a překrásným výhledem na Vrsar je jednou z nejhezčích pláží Jadranu. Další pláže resortu –
Marina plaža, Sunset plaža a Reverol plaža – jsou členité, přírodní, tvořené kamennými platy s upravenými vstupy do vody. Místy
jsou oblázky a travnaté plochy k slunění. Samozřejmostí je nabídka vodních atrakcí, půjčovny šlapadel a kajaků.

Sportovní a zábavní aktivity:
– Aquamar – prémiový rodinný vodní park o rozloze více než 1.000 m2 s bazény, vodními atrakcemi a 350 m skluzavek; největší

z nich je Twister Slide, vysoká 10 m.
– Prostorný krytý zábavní prostor s různými aktivitami a programy, které se konají v divadle Istra, v dětských klubech a ve vstup-

ní hale Vetri.
– Historický ostrov Edutainment Park – dobrodružství na ostrově Školjić, které umožňuje dětem a mládeži stát se průzkumníky

a obyvateli doby bronzové s malou pomocí jejich hostitelů Epi a Tea.
– Balance Mediterranean Spa – wellness.
– Denní, animační a fitness program pro všechny věkové kategorie. Večerní hudební a zábavní programy.
– Obývací pokoj pro teenagery – oáza pro teenagery.
– Valamar Funtana Summerfest – skvělá zábava po celé léto pro všechny věkové skupiny!
– Super Maro programy pro děti 3–7 a 7–11 let, ale i Maro Baby Club pro děti do 3 let. V hlavní sezóně každodenní bohaté ani-

mační programy pro děti i dospělé, každodenní sportovní programy.
– Na centrálním náměstí Piazza denně zábavní programy a taneční večery.
– V Sport Park – sportovní zóna, multifunkční sportovní hřiště, plážový volejbal a dětské hřiště.
– V Sport Marina a V Sport Bella Vista – velký výběr oblíbených vodních sportů.
– Terra Magica – adventure minigolf s 18 jamkami, z nichž každá představuje istrijský pohled nebo příběh.
– Široký výběr různých hřišť v zónách Marina, Sunset, Bella Vista a Orlandin přímo u moře nebo uprostřed 

středomořské zeleně.

Tipy na výlety: Vrsar, Poreč, Limský záliv, Rovinj, aquapark Istralandia.

Sezóna: 4. 4.–8. 11. 2020
Cenová kategorie: J
Místní poplatky: pobytová taxa os./noc 1,0 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/os. 1,0 €
Mobilní dům I. zóna (moře) 25 €/noc 

GPS: N 45°10’28”
E 13°35’32”

3 ISTRA Premium Camping Resort*****

cca 200 m zdarmazdarma zdarma v okolíza poplatek30–100 m v kempu cca 200 mza poplatek 200 m

Istra Premium Camping Resort

Istra Premium Camping Resort

Istra Premium Camping Resort – beach© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

mmoobbiillnníí  ddoommyy  PPrreemmiiuumm  II..  zzóónnaa

PPrrvvnníí  55**  rreessoorrtt  eexxttrraattřřííddyy  nnaa  IIssttrriiii

cca 200 m

www.victoria-mobilehome.com

zdarma

11

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

90–295 €
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4 ORSERA Camping Resort***
ISTRIA – VRSAR Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux / stany

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

Resort: Orsera Camping Resort je umístěn na okraji města a je obklopen bujnou zelení. Je velmi dobře vybavený a upra-
vovaný, se zrekonstruovanou restaurací, kioskem s potravinami, stánkem se zeleninou, směnárnou a bankomatem.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny na terasách nad recepcí asi 200 m od pláže. Victoria mobil-
ní domy Lux č. 11–14 jsou postaveny v polostínu stromů, rovněž na terasách, asi 200 m od pláže v zóně Bella Vista.
Victoria stany stojí v polostínu stromů rovněž asi 200 m od pláže.

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

Sportovní a zábavní aktivity: V hlavní sezóně sportovní animace, denně ranní cvičení, nordic walking, stretching, placené
thajské masáže; večer živá hudba. Maro klub pro děti 4–12 let, dětské hřiště a malý dětský bazén. V blízkosti kempu je
beachvolejbalové hřiště. Ideální podmínky pro potápění (možnost absolvování potápěčského kurzu), na pláži půjčovna lo-
diček a šlapadel. Ve Vrsaru půjčovna kol a skútrů.

Tipy na výlety: Poreč, Limský záliv, Rovinj, Pula, 
Brijuni, Benátky.

Orsera Camping Resort – dětské hřištěOrsera Camping Resort – pláž Orsera Camping Resort – pláž

Sezóna: mobilní domy 10. 4.–26. 9. 2020 / stany 5. 6.–13. 9. 2020
Cenová kategorie: mobilní dům E  / stan A
Místní poplatky: pobytová taxa os./noc 1,0 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/os. 1,0 €
Mobilní dům zóna Bella Vista 10 €/noc

GPS: N 45°9’19.973”
E 13°36’36.349”

5 km

za poplatek

v kempu

zdarma

1500 m

2 km

zdarma

zdarma plyn

20 HRK/d.200 m45 HRK

10 km mobilní dům25 €/day
stan

8 €/noc

Vrsar – Orsera Camping Resort

MMaalleebbnnýý  rreessoorrtt  nnaa  ookkrraajjii  kkoouuzzeellnnééhhoo  VVrrssaarruu

Orsera Camping Resort

© Valamar Riviera© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

12

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

30–145 €

zzaařříízzeennýý  ssttaann//nnoocc

20–80 €
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5 Centro Vacanze BI VILLAGE****

Centro Vacanze Bi Village – Adventure Park

Centro Vacanze Bi Village

Pula

Centro Vacanze Bi Village – bazény Centro Vacanze Bi Village – pláž

ISTRIA – FAŽANA Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux Grand

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

Resort: Luxusní středisko Centro Vacanze Bi Village je obklopeno středomořskou vegetací. Jsou tu tři restaurace, bar,
cukrárna, jogurtérie, zmrzlinárna, beach-bar, supermarket, minimarket, bankomat, kosmetický salón, směnárna a ošet-
řovna. 

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux Grand jsou umístěny v polostínu cca 250 m od oblázkové pláže a zhru-
ba 100 m od soustavy bazénů „Garden Pool“ pro děti a dospělé. 

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

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

Tipy na výlety: Pula, Brijuni, Poreč, 
Novigrad, Rovinj, Limský záliv.

Season: 25. 4.–4. 10. 2020 
Cenová kategorie: mobilní dům F 
Místní poplatky: pobytová taxa os./noc 1,0 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/os. 1,0 €

GPS: N 44°55’00”
E 13°48’31”

Fotbal
150 HRK/h.75 HRK/h.

Beachvolejbal
150 HRK/h. el./plyn

50 m50 m 35 HRK
80–100

HRK/den250 m

venkovní

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

Centro Vacanze Bi Village – pláž

13

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

40–165 €
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6 Camping Village & Resort POLJANA****
Typ ubytování: LOŠINJ ISLAND – MALI LOŠINJ Victoria mobilní domy Lux

Destinace: Ostrov Lošinj, jeden z nejnavštěvovanějších chorvatských ostrovů, se nachází v severní části Jadranu
ve vnějším pásu Kvarnerských ostrovů, JV od pobřeží Istrie. Je znám krásnými plážemi, panenskou přírodou, bo-
rovicovými lesy, ale i jako ostrov delfínů a zdravého životního prostředí.

Resort: Camping Village & Resort Poljana se nachází v nejjižnější části ostrova, 4 km od města Mali Lošinj. Je ide-
álním místem pro relaxaci a harmonii s přírodou. Je tu supermarket, bar, kavárna a restaurace.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny na terasách ve středomořské zeleni, s částečným vý-
hledem na Lošinjský záliv a městečko Mali Lošinj. Od moře jsou vzdálené cca 100 m, od pláže 150 m. 

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

Sportovní a zábavní aktivity: Fotbalové a dětské hřiště, hřiště na malou kopanou, hřiště pro plážový volejbal, půj-
čovna jízdních kol a paddleboardů. Nedaleko kempu je zátoka určená na potápění. V hlavní sezóně probíhají ani-
mační programy pro děti (mini club) i dospělé, sportovní a společenské akce, jóga, pilates. V okolí je rozsáhlá síť
cyklostezek.

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

Sezóna: 10. 4.–26. 9. 2020 
Cenová kategorie: mobilní dúm E
Místní poplatky: pobytová taxa os./noc 1,0 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/os. 1,0 €

GPS: N 44°33’20”
E 14°26’31”

Camping Village & Resort Poljana – pláž

Camping Village & Resort Poljana

Camping Village & Resort Poljana

77 HRK/h.
fotbal

150 HRK/h.1500 m zdarma el./plyn

400 m100 m 38 HRK/d.40 HRK

150 m

Mali LošinjCamping Village & Resort Poljana – Victoria mobilní domy Lux

PPaanneennsskkáá  ppřříírrooddaa
OOssttrroovv  vviittaalliittyy

KKeemmpp  rrookkuu  22001177

Victoria
mobilní domy Lux

14

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

30–145 €
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Typ ubytování: Victoria Premium mobilní domyOSTROV RAB – RAB Exclusive Grand a Chalets

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

Resort: Padova Premium Camping Resort je umístěn v atraktivní poloze přímo u moře a v blízkosti historického centra města Rab
(pěšky cca 30 min).  Resort je kompletně nově zrekonstruovaný: 
• Nové bazény a tobogány s prostorem na opalování • Nový dětský bazén se skluzavkami
• Piazza – centrální náměstí s obchody, bary, hracími a relaxačními plochami • Mezzino Snack Bar • restaurace a bar 
• Denní animační a fitness program pro všechny věkové kategorie • Rodinný program Maro 
• Dobře udržovaná hřiště • zábava pro děti, mini klub a dětské hřiště

Ubytování Victoria: Victoria Premium mobilní domy Exclusive Grand a Chalets jsou umístěny na terasách 50–100 m od pláže.

Pláže: 250 m dlouhá písečná a oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody, orientovaná na otevřené moře. V blízkosti kempu je půj-
čovna šlapadel, vodních skútrů a motorových člunů

Sportovní a zábavní aktivity: Víceúčelové hřiště, v hlavní sezóně probíhají pro děti i dospělé animační programy, dětský Maro Club,
společná cvičení, vystoupení kouzelníka a aquaaerobik, pro děti je k dispozici dětský koutek s houpačkami, trampolína a dětské hřiš-
tě. V blízkosti kempu je půjčovna skútrů, čtyřkolek, vodních atrakcí a motorových člunů (do 5 kW výkonu bez kapitánského průkazu).

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

Servis Victoria: Půjčování sportovních potřeb.

Padova Premium Camping Resort – pláž

© Valamar Riviera

Padova Premium Camping Resort, v pozadí město Rab

Sezóna: mobilní domy 25. 4.–11. 10. 2020
Cenová kategorie: I
Místní poplatky: pobytová taxa os./noc 1,0 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/os. 1,0 €

RabGPS: N 44°45’4.313”
E 14°46’32.171”

7 PADOVA Premium Camping Resort****

PPíísseeččnnáá  pplláážž  ii  mmoořřsskkéé  ddnnoo

© Valamar Riviera

www.victoria-mobilehome.com

Victoria Premium mobilní domy Exclusive Grand

Padova Premium Camping Resort – nové bazény

© Valamar Riviera

15

Sat. TV zdarma200 m200 m všechny typy60 HRK50–100 m45 HRK zdarma

NNoovvýý  44**  PPrreemmiiuumm  rreessoorrtt  aa  ookkoouuzzlluujjííccíí  RRaabb

SSoouussttaavvaa  bbaazzéénnůů  aa  ttoobbooggáánnůů,,  PPiiaazzzzaa  ––  bbaarryy,,  ttrržžnniiccee  aa  aanniimmaaccee

VViiccttoorriiaa  PPrreemmiiuumm  mmoobbiillnníí  ddoommyy
mmaaxxiimmáállnníí  kkoommffoorrtt  ppřřii  ppoobbyyttuu  vv  ppřříírroodděě

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

80–235 €

© Valamar Riviera

HappyHoli 2020_NEW CZE  26.9.2019 19:23  Stránka 15



OSTROV RAB – LOPAR Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux/Lux Grand / stany

Destinace: Lopar leží na severovýchodě ostrova, podél 1,5 km dlouhé písčité pláže, zvané „Rajská plaža“. Vzdálenost od města Rab je 15 km. 

Resort: San Marino Camping Resort je moderní kemp, kvalitně vybavený: nákupní středisko s prodejnou potravin, restaurace, disco-club, zábavní centrum, kavár-
na, cukrárna, směnárna a bankomat.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux a Lux Grand jsou umístěny v zóně mobilních domů, asi 300 m od hlavní písečné pláže. Victoria stany jsou postavené
v polostínu borovic a listnatého háje asi 200 m od hlavní písečné pláže.

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

Sportovní a zábavní aktivity: Víceúčelové hřiště (fotbal, košíková), minigolf, stolní tenis a skútry. U recepce je dětské hřiště (zdarma). Na pláži je beachvolejbalové
hřiště. Možnost pronájmu vodních skútrů, šlapadel, motorových člunů, dětských autíček a surfů. Součástí areálu je i wellness a krytý baby-club. V hlavní sezóně
probíhají bohaté animační programy pro děti, Maro Club (vyjma víkendů) – školka pro děti, ve večerních hodinách minidisco a kouzelník. Na terase hotelu v hlav-
ní sezóně každý večer program (vyjma soboty), na pláži zumba a aerobik. V blízkosti jsou antukové tenisové kurty a minigolf.

Tipy na výlety: Plitvická jezera, lodí po okolních ostrovech, Baška.

Servis Victoria: Půjčování sportovních potřeb (kola).

San Marino Camping Resort a Rajska Plaža

Sezóna: mobilní domy 25. 4.–4. 10. 2020 / stany 30. 5.–20. 9. 2020    
Cenová kategorie: mobilní dům G  /stan A
Místní poplatky: pobytová taxa os./noc 1,0 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/os. 1,0 €

GPS: N 44°49’26.706”
E 14°44’19.072”

8 SAN MARINO Camping Resort****

1000 m

500 m30 m

1000 mzdarma 200 m veřejný100 HRK/den200–300 m zdarma1000 m

45 HRK

50 HRK mobilní dům
stan

8 €/noc

JJeeddiinneeččnnáá  ppíísseeččnnáá  RRaajjsskkaa  PPllaažžaa

44**  rreessoorrtt  ss  wweellllnneessss  &&  ssppaa

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera © Valamar Riviera

FKK Sahara na Loparském výběžku

San Marino Camping Resort – Victoria mobilní domy Lux Grand

16

San Marino Camping Resort

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

50–195 €

zzaařříízzeennýý  ssttaann//nnoocc

20–80 €

HappyHoli 2020_NEW CZE  26.9.2019 19:23  Stránka 16
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9 Camping Park SOLINE****

Fun Park Mirnovec

Camping Park Soline – restaurace

PPoollooppíísseeččnnéé  pplláážžee,,  nnáárrooddnníí  ppaarrkkyy
aa  ppřřííjjeemmnnýý  rreessoorrtt  uu  BBiiooggrraadduu  nnaa  MMoorruu

Camping Park Soline

DALMÁCIE – BIOGRAD NA MORU Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux/Lux Grand

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

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

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux a Lux Grand jsou umístěny v polostínu borovic, asi 50–200 m od pláže. 

Pláže: přírodní oblázkové, skalnatá a betonová plata s upravenými vstupy do vody. Blízko je zátoka s pláží, tvořenou písečnou drtí.

Sportovní a zábavní aktivity: Dětské hřiště, stolní tenis, tobogán. Hřiště na pétanque, antukové tenisové kurty a venkovní městský bazén na
vodní pólo jsou nedaleko kempu. Na pláži je beachvolejbalové hřiště. V hlavní sezóně dětský klub, disco, animace a cvičení na pláži. Jsou zde
noční bary a probíhají koncerty. Zábavní park je vzdálen 2 km. Půjčovna aut a skútrů je v Biogradu.

Tipy na výlety: NP Kornati, NP Krka, NP Plitvická jezera, Zadar, Pašmanský kanál, Šibenik, Fun Park Mirnovec.

Servis Victoria: Půjčování sportovních potřeb.
150/300 m

400 m zdarma

250 m

zdarma60 HRK/hod.zdarma 100/200 m veřej./uhlíod 30 HRK50–200 m 200 m35 HRK

Sezóna: 25. 4.–26. 9. 2020
Cenová kategorie: mobilní domy E
Místní poplatky: pobytová taxa os./noc 1,0 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/os. 1,0 €

GPS: N 43°56’8.599”
E 15°26’37.583”

2 km

Vodopády na řece Krka

KKvvaalliittaa  zzaa  ssuuppeerr  cceennuu

PPoollooppíísseeččnnéé  pplláážžee,,  nnáárrooddnníí  ppaarrkkyy
aa  ppřřííjjeemmnnýý  rreessoorrtt  uu  BBiiooggrraadduu  nnaa  MMoorruu

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

40–145 €

Camping Park Soline – pláž

Victoria
mobilní domy

Lux a Lux Grand

HappyHoli 2020_NEW CZE  26.9.2019 19:23  Stránka 17



DALMÁCIE – OSTROV MURTER Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux / stany

Destinace: Ostrov Murter leží asi 20 km SZ od Šibeniku, v blízkosti městeček Jezera (2 km), Tisno (1,5 km) a Murter (6
km). Ostrov je spojen s pevninou zvedacím mostem.

Resort: Jezera Village Holiday Resort je prostorný, obklopený vegetací, kvalitně vybavený a pečlivě udržovaný. Je tu re-
cepce s trezorem, prodejna potravin, restaurace, směnárna a dětský koutek. Je vyhledáván pro svou klidnou atmosfé-
ru.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny v zóně Boca Vista, cca 150 m od moře. Victoria stany jsou
umístěny na terasách v polostínu borovic, asi 70 m od moře. 

Pláže: Hlavní pláž je tvořena písečnou drtí a má pozvolný vstup do vody. Mořské dno je kamenité. Přírodní pláže s po-
hledem na volné moře a NP Kornati asi 30 min. chůze. Doporučujeme obuv do vody. 

Sportovní a zábavní aktivity: Dětské hřiště, stolní tenis, osvětlené tenisové kurty, minigolf, na pláži půjčovna šlapadel,
surfů, katamaránů a škola potápění. V hlavní sezóně probíhají kvalitní animační programy pro děti i dospělé, aerobik,
aquaaerobik, gymnastika, mini-disco pro děti, soutěže, výuka salsy a chorvatštiny, škola surfingu. Doporučujeme vyjížďky
na kole nebo in-line bruslích do okolí. Pronájem motorových člunů v Tisnu, půjčovna aut a skútrů v Murteru. 

Tipy na výlety: NP Kornati, NP Krka, NP Plitvická jezera, NP Paklenica, aquapark Solaris, Šibenik, Skradin.

Servis Victoria: Půjčování sportovních potřeb.

300 m

zdarma

300 m

12 HRK/hod.40 HRK/hod.

3 dny zdarma

plyn/el.10–50 HRK

70–150 m

20–450 m

50 HRK

Sezóna: mobilní domy 8. 5.–26. 9. 2020 / stany 30. 5.–13. 9. 2020
Cenová kategorie: mobilní dům E / stan A
Místní poplatky: pobytová taxa os./noc 1,0 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/os. 1,0 €

GPS: N 43°47’34”
E 15°37’37”

10 JEZERA Village Holiday Resort***

stan
8 €/noc8 HRK/hod.2500 m mobilní dům

Jezera Village Holiday Resort – plážJezera Village Holiday Resort – Victoria mobilní domy Lux

KKlliimmaattiizzoovvaannéé  mmoobbiillnníí  ddoommyy,,
rreellaaxx  aa  ooddppooččiinneekk  vv  ppřříírroodděě

Jezera Village Holiday Resort – pláž

KKddee  zzaaččíínnaajjíí  oossttrroovvyy  KKoorrnnaattii......

www.victoria-mobilehome.com

Jezera Village Holiday Resort – plážNP Kornati18

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

40–145 €

zzaařříízzeennýý  ssttaann//nnoocc

20–80 €

HappyHoli 2020_NEW CZE  26.9.2019 19:23  Stránka 18



DALMÁCIE – VODICE Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux

Destinace: Vodice – známé turistické centrum, které je východiskem do tří národních parků – souostroví
Kornati, vodopády na řece Krka a přírodní kaňon Paklenica. Častým cílem výletů je i Šibenik (15 km) – re-
nesanční Dóm sv. Jakuba. Přes velký zájem turistů si Vodice zachovaly podobu klidného letoviska s pestrou
nabídkou lodních výletů a příjemnými procházkami po pobřežních promenádách, jejichž prázdninový cha-
rakter dokreslují stovky lodí a jachet v místní marině. Umístění kempu je výhodné jak pro milovníky měst-
ského ruchu, tak i pro ty, kteří dávají přednost přírodním krásám nebo historickým památkám.

Resort: Camping Imperial se nachází na jižním okraji města Vodice, u krásné oblázkové pláže (široká nabíd-
ka aktivit, 10 minut chůze od centra). Celá plocha kempu je porostlá borovicemi a olivami. Camping je spo-
jený s hotelem Imperial, jehož služby mohou návštěvníci kempu využívat – restaurace à la carte a bary. 

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny v polostínu, asi 80 m od pláže. 

Pláže: Oblázková pláž, místy s betonovými platy na slunění. Obuv do vody doporučujeme. 

Sportovní a zábavní aktivity: 2 bazény (venkovní a krytý), tenisové kurty hotelu Imperial, stolní tenis, vo-
lejbalové hřiště, fitness, bowling, dětské hřiště, možnost plachtění a surfování.

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

Sezóna: 8. 5.–4. 10. 2020 
Cenová kategorie: mobilní dům D
Místní poplatky: pobytová taxa os./noc 1,0 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/os. 1,0 €

za poplatek 80 m

11 Camping IMPERIAL***

GPS: N 43°45’8”
E 15°47’15”

za poplatek 300 m

Vodice – pláž

Vodice

KKlliimmaattiizzoovvaannéé  mmoobbiillnníí  ddoommyy  ccccaa  8800  mm  oodd  pplláážžee

Camping Imperial – Victoria mobilní domy Lux 

Vodopády na řece Krka

www.victoria-mobilehome.com

19

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

30–115 €
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6 SOLARIS BEACH RESORT****www.victoria-mobilehome.com

Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux/Lux Grand/X-Line /MAKARSKÁ RIVIÉRA – ŽIVOGOŠČE / chatky, chatky Cool / stany

Destinace: Středisko Živogošče leží 17 km jižně od Makarske, navazuje na Igrane. Dříve rybářská osada, dnes malé přímořské letovisko s nádhernými ob-
lázkovými plážemi.

Resort: Camping Dole se nachází 5 km jižně od Živogošče, chráněn pohořím Biokovo, ukryt do piniového háje. Pobyt doporučujeme milovníkům nepo-
rušené přírody, klidu a kvalitního koupání. V campingu naleznete recepci s barem, minimarket, rychlé občerstvení, pekárnu, prodejnu dárkových před-
mětů, bankomat a směnárnu. V nedaleké vesnici Blato je pět restaurací, kavárny, stánky.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux, Lux Grand, X-Line jsou umístěny pod borovicemi, nad oblázkovou pláží, 1–5 m od pláže. Některé mobilní
domy Lux jsou umístěny blíž k vesnici Blato, cca 15–70 m od pláže. Victoria chatky/chatky Cool jsou umístěné v několika řadách v polostínu pinií 20–80
m od hlavní oblázkové pláže. Victoria stany jsou postavené v polostínu pinií, od hlavní oblázkové pláže jsou vzdáleny 30–100 m.

Pláže: Oblázkové s pozvolným vstupem do moře, obuv do vody doporučujeme. Zátoky mezi skalními útesy jsou vhodné pro nudisty.

Sportovní a zábavní aktivity: Betonové tenisové kurty, pétanque, stolní tenis, půjčovna silničních i vodních skútrů, šlapadel, parasailing, možnost ry-
baření.

Tipy na výlety: Hvar, Brač, Biokovo, Mostar, Makarska, Imotski, Medjugorje, Cetina, Kravica, Dubrovnik, Pelješac, Korčula.

400/60 m60 m 5 m55 HRK/hod.25 HRK/hod. veřej./uhlí1–100 m

12 Camping DOLE**

Sezóna: mobilní domy 8. 5.–26. 9. 2020 / chatky 3. 5.–26. 9. 2020 / stany 30. 5.–26. 9. 2020
Cenová kategorie: mobilní domy E / chatka B / stan A
Místní poplatky: pobytová taxa os./noc 1,0 €, dítě 12–18 let 50 %; registrace/os. 1,0 €

GPS: N 43°10’12.832”
E 17°11’48.638”

mobilní dům
stan, chatka

8 €/noc

Camping Dole – Victoria mobilní domy X-LineVictoria mobilní domy X-Line, za nimi v řadě Victoria mobilní domy Lux Grand

Camping Dole – plážVictoria chatky/chatky Cool

PPřřeekkrráássnnáá  ppřříírrooddaa,,  nnááddhheerrnnéé  bbíílléé  pplláážžee  
aa  ffaasscciinnuujjííccíí  ppoohhoořříí  BBiiookkoovvoo

VViiccttoorriiaa  mmoobbiillnníí  ddoommyy  vv  pprrvvnníí  zzóónněě  ss  vvýýhhlleeddeemm  nnaa  mmoořřee

za poplatek

UUžžíívveejjttee  ssii  nneejjlleeppššííhhoo
kkoouuppáánníí  zzaa  ppřřííjjeemmnnéé  cceennyy

BRAC

HVAR Zivogošče

20

cchhaattkkaa//nnoocc

20–90 €

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

40–145 €

zzaařříízzeennýý  ssttaann//nnoocc

20–80 €
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www.victoria-mobilehome.com

VENETO – LAGO DI GARDA Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux

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

Resort: Camping Bella Italia je luxusní středisko, které uspokojí díky svému zábavnímu a sportovnímu vyžití i nej-
náročnější klientelu. Disponuje restauracemi, 5 bary, kavárnou, cukrárnou, kadeřnictvím, supermarketem, obcho-
dem se suvenýry, zeleninou, bankomatem, TV-místností, wi-fi (za poplatek) a možností grilování.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěné 80 m od jezera. 

Pláže: Písečno-štěrková pláž přímo u střediska s pozvolným vstupem do jezera. Na pláži je vodní banán, půjčovna
šlapadel, jachet, kánoí a člunů.

Sportovní a zábavní aktivity: Soustava 4 bazénů – 2x brouzdaliště, 2x tobogán + nový velký tobogán, vodní hříbek
s hydromasáží, plavecký bazén (u bazénů zdarma lehátka a slunečníky, koupací čepice nutná). Víceúčelové hřiště,
fotbalové hřiště, stolní tenis, biliard, půjčovna sportovních potřeb a kol, 3 zábavní parky, 6 dětských hřišť, nafu-
kovací hrady, vláček, trampoliny, lezecké stěny, střelnice pro lukostřelbu. V hlavní sezóně probíhají bohaté animač-
ní programy pro děti a dospělé, sportovní a společenské akce, pro děti mini-club (4–12 let), 2x denně aquagymna-
stika s cvičitelkou. Nedaleko kempu je půjčovna aut a skútrů. Každou hodinu jezdí vláček do Peschiery.

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

200 m

30 km

200 m 200 m

zdarma300 m

1,5 €/hod.200 m

všechny typykočár 3 €

4,5 €

100 m

u bazénu
zdarma80 m

13 Camping BELLA ITALIA*****

Sezóna: 4. 4.–1. 11. 2020
Cenová kategorie: G
Místní poplatky: pobytová taxa 1,1 €/os. od 13 let/noc 

GPS: N 45°26’37.082”
E 10°40’32.815”

Diego Bar

Sirmione

Blízký Gardaland, největší italský zábavní park

Camping Bella Italia – soustava bazénů

Lago di Garda, Camping Bella Italia – pláž

RRáájj  bbaazzéénnůů!!

NNeejjlleeppššíí  mmííssttoo  pprroo  vvaaššii  aakkttiivvnníí  ddoovvoolleennoouu

Lanovka na Monte Baldo

55**  rreessoorrtt  vv  nneejjnnaavvššttěěvvoovvaanněějjššíí  ddeessttiinnaaccii  EEvvrrooppyy

KKlliimmaattiizzoovvaannéé  mmoobbiillnníí  ddoommyy  3300––8800  mm  oodd  jjeezzeerraa!!

Ferraty

Peschiera del Garda

VENETO

VERONA

SA
RD
EG
NA

21

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

50–195 €
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VENETO – CAORLE Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux

Destinace: Caorle je turistické město, které leží asi 60 km východně od Benátek. Bývalá rybářská vesnice je dnes známým a moderním
letoviskem s půvabným historickým středem, malebnými uličkami a náměstími. 

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

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny v polostínu topolů asi 500 m od pláže. 

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

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

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

Servis Victoria: Půjčování sportovních potřeb.

14 Centro Vacanze SAN FRANCESCO*****

Sezóna: 25. 4.–4. 10. 2020
Cenová kategorie: F
Místní poplatky: pobytová taxa 1 €/os. od 12 let/noc

GPS: N 45°33’52.636”
E 12°47’43.22”

Centro Vacanze San Francesco

Caorle

Centro Vacanze San Francesco – bazén

55**  rreessoorrtt  vv  aattrraakkttiivvnníí  ddeessttiinnaaccii

Caorle

Victoria mobilní domy Lux

150 m 4 €/hod.

150 m 4 €

zdarma

150 m

600 m 5 €/hod.

8 €/den

200 m elektrické

7 €500 m

3000 m3 €/hod. 6 € 3 €

5 €

Caorle

VENETO

VENEZIA

BURANO

SICILY

SA
RD
EG
NA

MURANO
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www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

40–165 €
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15 UNION LIDO*****
VENETO – CAVALLINO-TREPORTI Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux

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

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

Ubytování: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny cca 180 m od pláže. Upozornění: pobytová taxa 0,6 €/os./noc.

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

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

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

Union Lido – nový aquapark 

Sezóna: 25. 4.–27. 9. 2020
Cenová kategorie: H
Místní poplatky: pobytová taxa 0,6 €/os./noc

GPS: N 45°26’56”
E 12°28’15”

Union Lido – aquapark

Union Lido – lunapark přímo v kempu Union Lido – lunapark přímo v kempu Union Lido – pláž

NNeejjlluuxxuussnněějjššíí  55**  rreessoorrtt  vv  IIttáálliiii

UUnniikkááttnníí  ssvvěětt  ppllnnýý  aattrraakkccíí  ––
ssppllnněěnnýý  sseenn  ii  nneejjnnáárrooččnněějjššííhhoo  kklliieennttaa

200 mza poplatekzdarma za poplatek

v areálu

zdarma

v areálu zdarma

200 m plynod 16 €/d.

180 m

v areálu

5 €

nepovolenv kempu

www.victoria-mobilehome.com

Cavallino

VENETO

VENEZIA

BURANO

SICILY
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MURANO

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

75–225 €
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www.victoria-mobilehome.com16 Camping Village CAVALLINO****

Camping Village Cavallino – bazény

Camping Village Cavallino 

Camping Village Cavallino – pláž

Camping Village Cavallino – dětský bazén

VENETO – CAVALLINO-TREPORTI Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux

Destinace: Cavallino-Treporti je malé letovisko nacházející se mezi turisticky oblíbeným střediskem Lido di Jesolo známým množ-
stvím restaurací, obchodů, diskoték, zábavních parků a přístavem Punta Sabbioni, z něhož je díky pravidelné trajektové dopravě
lehce dosažitelné jedno z nejkrásnějších italských měst – Benátky. 

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

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěné v polostínu borovic cca 150 m od pláže.

Pláže: rozsáhlá písečná pláž u kempu s pozvolným vstupem do moře.

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

Tipy na výlety: Benátky a ostrovy Murano a Burano, Tropicarium, Pirátská lod‘, Aquapark Jesolo.

Servis Victoria: půjčování sportovních potřeb.

Sezóna: 10. 4.–4. 10. 2020
Cenová kategorie: G
Místní poplatky: pobytová taxa 0,5 €/os./noc

GPS: N 45°27’24.282”
E 12°30’3.672”

100 m 3,5 €

100 m

zdarma

100 m

3,5 €/hod. 300 m všechny typy15 €/den150 m 3000 m

5 €

300 m 300 m

Cavallino

VENETO

VENEZIA

BURANO

SICILY

SA
RD
EG
NA

MURANO

24

ŠŠppiiččkkoovvýý  rreessoorrtt

v kempu

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

50–195 €
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VENETO – CAVALLINO-TREPORTI Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux

Destinace: Cavallino-Treporti, jedno z nejoblíbenějších letovisek v rámci celého Apeninského poloostrova, leží mezi živým městem
Lido di Jesolo (15 km), plným restaurací, diskoték, obchodů a přístavem Punta Sabbioni (5 km).

Resort: Camping Village Mediterraneo je moderní středisko ležící podél dlouhé písečné pláže a disponuje vším, co k dovolené pat-
ří: restaurací, pizzerií, barem, diskotékou, supermarketem, minimarketem, bankomatem, Wi-Fi v celém kempu (za poplatek) a mož-
ností grilování (gril je nutno mít vlastní).

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny v polostínu borového háje 70–350 m od pláže. 
Upozornění: v kempu je vyžadováno striktní dodržování ubytovacího řádu (noční klid a odpolední siesta)!

Pláže: Rozsáhlá, denně udržovaná písečná pláž je přímo u kempu. Přístup do moře je pozvolný.

Sportovní a zábavní aktivity: Soustava vyhřívaných bazénů – některé s masážními proudy, jiné s plaveckými drahami (slunečníky a
lehátka zdarma), víceúčelové, volejbalové, betonové fotbalové hřiště, beachvolejbalové hřiště, tenisové kurty s novým povrchem,
stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, nová skateboardová dráha, půjčovna kol – rozsáhlá síť cyklostezek v okolí. V hlavní sezóně pro-
bíhají celodenně animační programy pro děti i dospělé, sportovní a společenské akce (večerní minidisco pro děti a večerní show).
Na pláži je skluzavka, půjčovna šlapadel, lehátek a slunečníků, bar.

Tipy na výlety: Benátky, Pirátská loď, Tropicarium, Aquarium.

Servis Victoria: Půjčování sportovních potřeb.

250 m 3 €/hod. 100–400 m

250 m

250 m zdarma

100–400 m

10 €/hod.

2 €/hod.

200 m všechny typy70–350 m

4 €

2 €/hod. 100–400 m

Sezóna: 25. 4.–13. 9. 2020
Cenová kategorie: G
Místní poplatky: pobytová taxa 0,5 €/os./noc
Mobilní dům I. zóna 25 €/noc

GPS: N 45°26’56”
E 12°28’15”

17 Camping Village MEDITERRANEO****

Benátky

Camping Village Mediterraneo

VVyyhhřříívvaannéé  bbaazzéénnyy

Camping Village Mediterraneo – soustava bazénů

Camping Village Mediterraneo – Victoria mobilní domy Lux, II. zóna

www.victoria-mobilehome.com

22002200  nnoovvěě  55**  rreessoorrtt  ss  aaqquuaappaarrkkeemm  aa  ssppoolleeččeennsskkoouu  zzóónnoouu

Cavallino

VENETO

VENEZIA
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mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

60–195 €
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EMILIA ROMAGNA – ESTENSI Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux

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

Resort: Mare e Pineta International Camping je dobře vybavený resort, výhodně umístěný v bezprostřední blízkosti písčité pláže
a hlavní městské promenády plné společenského vyžití. Středisko disponuje restaurací, pizzerií, barem, prodejnou potravin, ob-
chodem se zeleninou, trafikou se suvenýry a bankomatem. Wi-Fi za poplatek (1 hodina denně zdarma), možnost grilování (gril je
nutné mít vlastní).

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny asi 500 m od písečné pláže ve stínu vzrostlých pinií. Jsou umístěny
ve dvou lokalitách kempu: A (mobilní domy č. 16–23, cca 350 m od pláže) a B (mobilní domy č. 1–15, cca 550 m od pláže), všechny
ve stínu pinií.

Pláže: Volně přístupná, prostorná písečná pláž s pozvolným vstupem do moře. Za poplatek je plážový servis (slunečníky, lehátka). 

Sportovní a zábavní aktivity: Soustava bazénů (vstup v hlavní sezóně za poplatek 1 €/os., mimo hlavní sezónu zdarma), víceúče-
lové hřiště, fotbalové, volejbalové a beachvolejbalové hřiště, stolní tenis, badminton, fitness-centrum (lekce spinningu), dětské
hřiště a síť cyklostezek v okolí. V hlavní sezóně denně probíhají animační programy pro děti i dospělé (cvičení jógy, aquagymna-
stika, výuka tanců, miniclub a soutěže) a diskotéky. Na recepci je půjčovna jízdních kol (zdarma).

Tipy na výlety: Benátky, San Marino, Padova, Ferrara, Comacchio, lodí k deltě řeky Pádu.

Servis Victoria: Půjčování sportovních potřeb.

Sezóna: 24. 4.–20. 9. 2020
Cenová kategorie: E
Místní poplatky: pobytová taxa 0,8 €/os. od 12 let/noc
Mobilní dům zóna A 10 €/noc

18 MARE E PINETA International Camping ****

GPS: N 44°39’21.050”
E 12°14’43.200”

Mare e Pineta International Camping

Lido degli Estensi – pláž

Mare e Pineta International Camping – Victoria mobilní domy Lux

Mare e Pineta International Camping – fitness

44**  rreessoorrtt  vvee  ssttíínnuu  bboorroovviicc  vveeddllee  ssttřřeeddiisskkaa
ss  pprroosslluulloouu  pprroommeennááddoouu  aa  aattrraakkttiivvnníímmii  vvýýlleettyy

NNoovváá  ssoouussttaavvaa  bbaazzéénnůů

400 m

300 m

300 m zdarma

350 m

200 m

1 hod/den
zdarma

500 m plyn 11 €

60 €/týden350–550 m300 m 5 €

4 €/hod.500 m7 € 10 €/hod. 10 €

26

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

40–145 €
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Typ ubytování: PALMOVÁ RIVIÉRA – MARTINSICURO Victoria mobilní domy Lux / stany

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

Resort: Riva Nuova Camping Village leží v blízkosti písečné pláže, od níž je oddělen pouze místní komunikací a pobřežní prome-
nádou. Ve středisku je k dispozici bar, pizzerie, minimarket, bankomat, Wi-Fi v celém kempu a možnost grilování (na veřejných gri-
lech). 

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny asi 100 m od písečné pláže v polostínu topolů. Stany Victoria jsou
umístěné v polostínu topolů, asi 100 m od pláže.
Upozornění: v kempu je vyžadováno striktní dodržování ubytovacího řádu (noční klid a odpolední siesta)! 

Pláže: Soukromá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře. K dispozici je plážový servis zdarma (slunečník + 2 lehátka/mobilní
dům). Pro klienty ve stanech za poplatek.

Sportovní a zábavní aktivity: Soustava bazénů s lehátky a slunečníky – pro klienty Victoria vstup zdarma, fotbalové, beachvolej-
balové a volejbalové hřiště, tenisové kurty, stolní tenis, dětské hřiště a koutek, půjčovna jízdních kol. V hlavní sezóně denně ani-
mační programy pro děti i dospělé. Na pláži půjčovna kánoí a šlapadel.

Tipy na výlety: Řím, Ascoli Piceno, Aquapark Onda Blu, Colonnella, San Benedetto, Gran Sasso.

Servis Victoria: půjčování sportovních potřeb.

Sezóna: mobilní domy 15. 5.–13. 9. 2020 / stany 22. 5.–13. 9. 2020
Cenová kategorie: mobilní dům F /stan A

150 m 80 m zdarma

150 m

150 m8 €/hod.

zdarma
přes facebook

100 m veřejný
zdarma

mobil. domy100 m 100 m

150 m

150 m

19 RIVA NUOVA Camping Village****

GPS: N 42°52’38.440”
E 13°55’15.720”

5 €

Riva Nuova Camping Village – soustava bazénů

Riva Nuova Camping Village – plážRiva Nuova Camping Village – bazény

Riva Nuova Camping Village – Victoria mobilní domy Lux

EExxkklluuzziivvnníí  44**  rreessoorrtt
PPlláážžoovvýý  sseerrvviiss  aa  bbaazzéénnyy

zzddaarrmmaa

27

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

50–165 €

zzaařříízzeennýý  ssttaann//nnoocc

20–80 €
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Salinello Villaggio – Victoria mobilní domy Lux28

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

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

Resort: Salinello Villaggio patří mezi nejlépe vybavené střediska v Itálii. Špičkový resort disponuje restaurací, pizzerií, self-service restaurací, barem, cukrár-
nou, kadeřnictvím, bankomatem, obchodním a kongresovým centrem, minimarketem, relaxační zónou, lékárnou, ambulancí, Wi-Fi (za poplatek) a možnos-
tí grilování.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux a X-Line Design jsou umístěné 50–150 m od moře přímo u relaxační zóny vybavené slunečníky a lehátky v po-
lynéském stylu.

Pláže: Rozsáhlá písečná pláž rezervovaná přímo pro klienty resortu s pozvolným vstupem do moře. K dispozici je plážový servis zdarma (slunečník + lehát-
ko + sedátko/mobilní dům).

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

Tipy na výlety: Řím, Gran Sasso, Ascoli Piceno, Offida, Loreto, Colonella, Norcia. 

Servis Victoria: Půjčování sportovních potřeb.

zdarma 100 m 10 m

150 m

80 m zdarma

5 €100 m

20 m6 €/hod.

zdarma

50 m uhlí/veřejnézdarma

50–150 m

Sezóna: 16. 5.–13. 9. 2020
Cenová kategorie:  G
Místní poplatky: pobytová taxa 1 €/os. od 15 let/noc (15. 6–31. 8.)

20 SALINELLO Villaggio****

GPS: N 42°47’3.800”
E 13°57’9.430”

nedaleko ranch

Salinello Villaggio – Victoria mobilní domy X-Line Design

VViiccttoorriiaa  mmoobbiillnníí  ddoommyy  XX--LLiinnee  DDeessiiggnn

Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Salinello Villaggio – soustava bazénů

LLuuxxuussnníí  rreessoorrtt
PPlláážžoovvýý  sseerrvviiss  aa  bbaazzéénnyy

zzddaarrmmaa

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

60–195 €
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PALMOVÁ RIVIÉRA – GIULIANOVA LIDO Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux

Destinace: Giulianova Lido je příjemné letovisko s půvabnou palmovou promenádou podél dlouhé písečné pláže. Příjemnou atmo-
sféru visutých Apenin a otevřeného moře si mohou vychutnat z bezprostřední blízkosti milovníci turistiky, cykloturistiky, in-line brus-
lení. Večer se promenáda mění v rušné přímořské korzo, lemované množstvím restaurací, pizzerií, diskoték, kaváren a obchodů.

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

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny v polostínu topolů v exkluzivní poloze cca 20 m od pláže!

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

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

Tipy na výlety: Řím, Atri, aquapark Onda Blu, Loreto, San Benedetto, Ascoli Piceno.

Servis Victoria: Půjčování sportovních potřeb.

Camping Village Tam Tam – bazénAquapark Onda Blu

Giulianova Lido – pobřežní promenáda

20 m 20 m

50 m

zdarma

350 m

20 m
na pláži
zdarma uhlízdarma20 m 30 m

Sezóna: 15. 5.–13. 9. 2020
Cenová kategorie: D
Místní poplatky: pobytová taxa 0,5 €/os. od 11 let/noc 

21 Camping Village TAM TAM****

GPS: N 42°44’27.990”
E 13°58’43.400”

aquapark
5 km5 €

VViiccttoorriiaa  mmoobbiillnníí  ddoommyy  jjeenn  2200  mm  oodd  pplláážžee,,
bbaazzéénn  aa  pplláážžoovvýý  sseerrvviiss  zzddaarrmmaa

RRooddiinnnnýý  44**  rreessoorrtt

29

Camping Village Tam Tam – Victoria mobilní domy Lux

www.victoria-mobilehome.com

Giulianova Lido – pláž

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

30–115 €
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Stella del Sud Camping Villaggio – Victoria mobilní domy Classic

Typy ubytování: Victoria mobilní domy Classic/Lux /GARGÁNO – LIDO DEL SOLE / stany

Destinace: Lido del Sole je malebné  letovisko na severním cípu poloostrova Gargáno s typicky italskou atmosférou. 

Resort: Stella del Sud Camping Villaggio je středně velké rodinné středisko, ležící u pobřežní promenády spojující Lido del Sole s his-
torickým městečkem Rodi Garganico. Disponuje restaurací s pizzérií, barem s automaty, stolním fotbalem a TV-místností, minimarke-
tem, směnárnou a Wi-Fi. Možnost grilování (gril je nutné mít vlastní). Bankomat je v Rodi Garganico.

Ubytování Victoria: Victoria 4-lůžkové mobilní domy Classic s možností jedné přistýlky pro dítě do 12 let (60 kg), a Victoria mobilní do-
my Lux jsou umístěny asi 100 m od pláže. Stany Victoria jsou postavené mezi olivovníky a eukalypty asi 120 m od pláže.

Pláže: Soukromá, písečná pláž s pozvolným vstupem do vody. K dispozici je plážový servis zdarma (slunečník + lehátko + sedátko/uby-
tovací jednotka).

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

Tipy na výlety: Tremiti, trhy Ischittella, Vieste/Peschici, Foresta Umbra, Lago di Varano, 
Pompeje a Vesuv.

Stella del Sud Camping Villaggio – pláž

100 m 100 m

20 m

300 m

20 m

2 €/30 min.7 €/hod.

5 €/hod.

el./uhlízdarma

100/120 m

50 m

Tremiti

Sezóna: mobilní domy 15. 5.–20. 9. 2020 / stany 29. 5.–20. 9. 2020
Cenová kategorie: mobilní dům D / stan A
Místní poplatky: pobytová taxa 2 €/os. od 12 let/noc

Lido del Sole

PUGLIA

TERMOLI

SICILY

SA
RD
EG
NA

TREMITI 

PENINSULA GARGANO

22 STELLA DEL SUD Camping Villaggio***

GPS: N 41°55’27”
E 15°50’22”

zdarma

3 €/vyprání

stan
8 €/nocmobilní dům

www.victoria-mobilehome.com

30

PPlláážžoovvýý  sseerrvviiss  zzddaarrmmaa

Stella del Sud Camping Villaggio – Victoria mobilní domy Lux

Stella del Sud Camping Villaggio – bazén

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

30–115 €

zzaařříízzeennýý  ssttaann//nnoocc

20–80 €
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Typy ubytování: Victoria ELBA – MARINA DI CAMPO mobilní domy Domus/Lux

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

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

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Domus (max. 2 dospělí + 2 děti) a Victoria mobilní domy
Lux jsou umístěny v polostínu pinií 200 m od pláže.

Pláže: Rozsáhlá písečná pláž je v blízkosti kempu. Přístup do moře je pozvolný, vhodný i pro malé
děti.

Sportovní a zábavní aktivity: 2 bazény s masážními proudy spojené skluzavkami (za poplatek, dě-
ti do 10 let zdarma), sauna, turecká pára, perličkové koupele, masážní křeslo, fitness, nový vyhří-
vaný bazén, potapěčská škola, hrací automaty pro děti, dětské hřiště. Tenisové kurty, stolní tenis,
minigolf, víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, minifotbal, volejbalové a beachvolejbalové hřiště,
posilovna. V hlavní sezóně denně animační programy pro děti i dospělé. Na pláži je půjčovna sur-
fů, motorových člunů, šlapadel, slunečníků a lehátek. Příjemné jsou procházky po promenádě do
městečka Marina di Campo (asi 20 min. chůze).

Tipy na výlety: Porto Azzuro, Portoferraio, Monte Capanne, 
Modrá jeskyně, Punta Calamita, Sant’ Andrea.

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

3,5 €/den

10 €/hod.

100 m

3,5 €/den

zdarma

250 m5 €

100 m

3,5 €/den

100 m

10 €/hod.15 €/týden

100 m všechny typy

8-20 €/den200 m

100 m

Sezóna: 1. 5.–4. 10. 2020
Cenová kategorie: F

GPS: N 42°45’7”
E 10°14’41”

23 Camping VILLE DEGLI ULIVI***

Camping Ville degli Ulivi – bazény

www.victoria-mobilehome.com

31

EExxkklluuzziivvnníí  rreessoorrtt  vv  aattrraakkttiivvnníí  ddeessttiinnaaccii
ssee  ssuubbttrrooppiicckkýýmm  kklliimmaatteemm  aa  nnááddhheerrnnoouu  ppřříírrooddoouu

Victoria mobilní domy Domus

Victoria mobilní domy Lux 

Pláž u Campingu Ville degli Ulivi

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

40–165 €
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SARDINIE – AGLIENTU Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux

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

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

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěné v polostínu borovic 200 m od pláže. 

Pláže: Přímo u střediska široká pláž s bílým pískem, lemovaná útesy.

Sportovní a zábavní aktivity: V resortu je k dispozici nový bazén, fotbalové a beachvolejbalové hřiště, tenisové kurty,
stolní tenis, dětské hřiště, lukostřelba, potápěčské centrum, výuka windsurfingu, tělocvična, fitness-centrum, půj-
čovna výbavy pro vodní sportovní aktivity. V okolí je rozsáhlá síť cyklostezek. V hlavní sezóně probíhají pravidelně ani-
mační programy pro děti i dospělé (kabaret, muzikály, výuka latinskoamerických tanců, mini-club). 

Tipy na výlety: Porto Cervo, Costa Smeralda, Santa Teresa a trajektem do Bonifacia (Korsika) nebo Santa Teresa a lo-
dí do La Maddalena, Costa Paradiso, Castel Sardo.

200 m

200 m 150 m500 m

200 m150 m 10 €/hod.

5 €/den

zdarma všechny typy

20 €/den200 m

250 m

Sezóna: 15. 5.–27. 9. 2020
Cenová kategorie: F
Místní poplatky: klubový poplatek 1,0 €/os. od 3 let/noc (6. 6.–12. 9. 2020)

GPS: N 41°7’26.497”
E 9°4’4.411”

24 Camping BAIA BLU LA TORTUGA****

100 m

Camping Baia Blu La Tortuga

Camping Baia Blu La Tortuga – pláž

32

Aglientu

SARDEGNA

SICILY

SA
RD
EG
NA

KKaarriibbiikk  ssttřřeeddoommoořříí  ––  nneejjkkrráássnněějjššíí  eevvrrooppsskkéé  pplláážžee

www.victoria-mobilehome.com

Camping Baia Blu La Tortuga – soustava bazénů
AAqquuaappaarrkk  vv  kkeemmppuu  aassii  110000  mm  oodd  uubbyyttoovváánníí

IIddeeáállnníí  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  vvooddnníí  ssppoorrttyy

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

40–145 €
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100 m

www.victoria-mobilehome.com

AZUROVÉ POBŘEŽÍ – ST. TROPEZ

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

Resort: Camping Les Prairies de la Mer je výborně vybavený resort i pro náročné turisty. Nachází se v husté zeleni, přímo u rozsáhlé písečné pláže. Je výhodným východis-
kem pro výlety po Azurovém pobřeží a Provence. Ve středisku jsou 2 obchody, 3 restaurace, 2 bary, snacky, diskotéka, internetová kavárna a bankomat. Možnost grilová-
ní – gril vlastní.

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Lux jsou umístěny v polostínu stromů asi 200 m od pláže.

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

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

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

5 €/hod.
fotbalové

hřiště

300 m

zdarma

300 m

zdarma500 m 600 m

6 €/den

300/600 m
plyn

10 €/den

200 m

350 m

5 €

3 km20 € 25 €

Sezóna: 4. 4.–11. 10. 2020
Cenová kategorie: H
Místní poplatky: pobytová taxa 2,0 €/os. od 2 let/noc

GPS: N 43°16’51.55”
E 6°34’56.75”

25 Camping LES PRAIRIES DE LA MER*****
Typ ubytování: Victoria mobilní domy Lux

Camping Les Prairies de la Mer – Manava Camping Les Prairies de la Mer

Monaco St. Tropez

Camping Les Prairies de la Mer – nové bazény

Camping Les Prairies de la Mer – new swimming pools

SSoouussttaavvaa  bbaazzéénnůů

Pláž v Nice

EExxkklluuzziivvnníí  55**rreessoorrtt  uu  SStt..  TTrrooppeezz

33

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

60–225 €
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ŠTÝRSKO – PETERDORF Typ ubytování: Victoria mobilní domy Classic

Destinace: St. Peter am Kammersberg – malebné městečko, ležící v podhůří majestátních Alp v rakouském Štýrsku, jež je právem přezdí-
váno zeleným srdcem Rakouska. 

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

Ubytování Victoria: Victoria mobilní domy Classic s možností jedné přistýlky pro dítě do 12 let (60 kg) jsou umístěné do zeleně rakous-
kých luk a lesů s vrcholy Alp v pozadí v různých částech kempu.  

Sportovní a zábavní aktivity: Nachází se zde dětské travnaté fotbalové hřiště, venkovní bazén, bazén s brouzdalištěm pro děti (bazény v
provozu 15. 6.–10. 9.), menší wellness (infrasauna, biosauna, finská sauna – vstup zpoplatněn), stolní tenis, dětské hřiště, zábavní cent-
rum (v hlavní sezóně s každodenním animačním programem), cvičení jógy, lanové průlezky, vodní mlýnky, TV-místnost, minizoo. V okolí je
rozsáhlá síť cyklostezek. 

Tipy na výlety: Jízda na koni v údolí Katschtal, golf Kreischberg (22 km), tenisové kurty (2 km), rybaření v Katschbachu (denní lístek cca
25 €), letní sáňkařská dráha Turracher Höhe (50 km), Red Bull Ring Zeltweg (70 km).

Servis Victoria: Půjčování sportovních potřeb (kola).

50 m
6 km, 

cca 28 €/hod.
fotbalové

hřiště

50 m

5 €/2 hod. zdarma

v kempu

5 €/2 hod. 70 m

zdarma

plyn/uhlí

Camping Bella Austria – bazén

22 km 18-45 €/den

4 €

Sezóna: 3. 5.–12. 9. 2020
Cenová kategorie: C
Místní poplatky: pobytová taxa 1,2 €/os. od 15 let/noc

GPS: N 47°10’49”
E 14°12’55”

26 Camping BELLA AUSTRIA****

Camping Bella Austria – minizoo

Ideální cykloterény v okolí34

RReellaaxx,,  ccyykklloo,,  ttuurriissttiikkaa,,  wweellllnneessss
vv  zzeelleennéémm  ssrrddccii  RRaakkoouusskkaa

Relax v kempuVrchol Ruprechtseck  (2.591 m n. m.)

Camping Bella Austria – saunaCamping Bella Austria – Victoria mobilní domy Classic

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillnníí  ddůůmm//nnoocc

20–90 €
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âlánek I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

11.. V‰eobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláfie Ing. Ladislav Jar˘ – VIC-
TORIA se sídlem Cihláfiská 26, 602 00 Brno, IâO 163 12 520 (dále jen CK VIC-
TORIA) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi CK VICTORIA a zákazníkem, kte-
r˘m mÛÏe b˘t jak fyzická tak právnická osoba (dále jen zákazník), v souladu
s pfiíslu‰n˘mi ustanoveními obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ âeské republiky,
jako je Obãansk˘ zákoník (ã. 89/2012 Sb.), Obchodní zákoník (ã. 159/1999
Sb.) a nafiízením Evropského parlamentu a Rady EU ã. 2016/679.

22.. V‰eobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláfie Ing. Ladislav Jar˘ – VIC-
TORIA jsou platné pro v‰echny zájezdy a jiné sluÏby cestovního ruchu poskytova-
né cestovní kanceláfií a tvofií nedílnou souãást smlouvy uzavfienou mezi zákazní-
kem a CK VICTORIA. CK VICTORIA si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiá-
lech (katalog, nabídkov˘ list apod.) odli‰né podmínky, které mají pfiednost pfied
tûmito smluvními podmínkami.

33.. CK VICTORIA poskytuje své sluÏby bez omezení, pouze osoby mlad‰í 18 let
mohou uÏívat sluÏeb jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Osoby mlad‰í
15 let mohou vyuÏívat sluÏby CK VICTORIA jen v doprovodu osoby star‰í 18 let.

âlánek II
SMLUVNÍ VZTAH

11.. Úãastníkem smluvního vztahu je na jedné stranû CK VICTORIA, a to buì pfií-
mo prostfiednictvím sítû vlastních prodejních míst nebo nepfiímo, prostfiednictvím
autorizovan˘ch prodejcÛ, se kter˘mi má CK VICTORIA uzavfienou smlouvu o pro-
vizním prodeji. Na stranû druhé je zákazník.

22.. Pfiedmûtem smluvního vztahu, ve kterém jsou práva a povinnosti smluvních
stran upravovány tûmito Podmínkami, je prodej

aa)) tuzemsk˘ch nebo zahraniãních zájezdÛ, tj. pfiedem sestavené nabízené
a prodávané kombinace sluÏeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu (dále jen zá-
jezd)

bb)) kombinace sluÏeb cestovního ruchu v tuzemsku ãi zahraniãí na základû indi-
viduálního poÏadavku zákazníka tj. na objednávku (dále jen sluÏby na objed-
návku)

cc)) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jin˘ch sluÏeb cestovního ruchu, kte-
ré CK VICTORIA zaji‰Èuje zákazníkÛm dodáním vlastních sluÏeb nebo jejich zpro-
stfiedkováním u jin˘ch dodavatelÛ v tuzemsku i zahraniãí (dále jen jednotlivé sluÏ-
by cestovního ruchu)

33.. aa)) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK VICTORIA, s pfiedmûtem dle ãlán-
ku II odst. 2 písm. a) tûchto Podmínek, vzniká uzavfiením Smlouvy o zájezdu tj.
podpisem zákazníka, pfiípadnû podpisem jeho zákonného zástupce na Smlouvû
o zájezdu a jejím potvrzením cestovní kanceláfii.

bb)) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK VICTORIA, s pfiedmûtem dle ãlánku II
odst. 2, písm. b)c) tûchto Podmínek, vzniká podáním podepsané Objednávky slu-
Ïeb zákazníkem nebo jeho zákonn˘m zástupcem a jejím potvrzením cestovní
kanceláfií.

44.. Pfiedáním podepsané Smlouvy o zájezdu nebo pfiedáním podepsané Objed-
návky sluÏeb zákazník stvrzuje, Ïe je mu znám pln˘ obsah smlouvy a souhlasí
s ním, Ïe obdrÏel v‰echny pfiílohy tvofiící nedílnou souãást smlouvy a Ïe v‰echny
smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.

55.. Potvrzením Smlouvy o zájezdu nebo potvrzením Objednávky sluÏeb se CK
VICTORIA zavazuje zákazníkovi zabezpeãit sluÏby v dohodnutém rozsahu a kvali-
tû v souladu se sjednan˘mi podmínkami.

66.. Smluvní vztah, kter˘ vznikl na základû uzavfiené Smlouvy o zájezdu nebo
potvrzené Objednávky sluÏeb, mezi zákazníkem a cestovní kanceláfií, je platn˘
pro v‰echny dal‰í zúãastnûné osoby uvedené ve Smlouvû o zájezdu nebo
Objednávce sluÏeb, tzn. pro objednavatele sluÏeb i spolucestující. Za smluvní zá-
vazky spolucestujících ruãí objednavatel jako za své vlastní.

âlánek III
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

11.. CK VICTORIA má právo na zaplacení zájezdu nebo jednotliv˘ch sluÏeb pfied
jejich poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu nebo cenu jednot-
liv˘ch sluÏeb pfied jejich ãerpáním.

22.. Ceny zájezdÛ a jednotliv˘ch sluÏeb jsou cenami sjednan˘mi dohodou mezi
CK VICTORIA a zákazníkem.

33.. Cena za dohodnuté sluÏby je vÏdy uvedena ve Smlouvû o zájezdu, jedná-
li se o sluÏby dle ãlánku II odst. 2 písm. a) tûchto Podmínek, nebo je uvedena na
Objednávce sluÏeb, jedná-li se o sluÏby dle ãlánku II. odst. 2 písm. c) tûchto
Podmínek.

44.. V˘‰e záloh a ãasov˘ rozvrh plateb je sjednán takto:
Záloha ve v˘‰i 40 % ze stanovené celkové ceny zájezdu nebo celkové ceny ob-
jednan˘ch sluÏeb je splatná ihned pfii vzniku smluvního vztahu (pfii platbû v hoto-
vosti ãi platební kartou) nebo do doby splatnosti vystaveného zálohového dokla-
du (zálohová faktura, zálohová sloÏenka apod.) 
Nedojde-li ve stanovené lhÛtû k úhradû zálohy, stává se smlouva nebo objednáv-
ka neplatnou a objednan˘ zájezd nebo objednané sluÏby jsou bez upozornûní zá-
kazníka stornovány.
Doplatek do celkové ceny zájezdu nebo objednan˘ch sluÏeb je zákazník povinen
uhradit bez vyzvání CK VICTORIA, nejpozdûji 63 dnÛ pfied zaãátkem plnûní sjed-
nan˘ch sluÏeb. Neuãiní-li tak, má CK VICTORIA právo odstoupit od smlouvy a zru-
‰it zákazníkovi úãast na objednan˘ch sluÏbách. Úhrada, která jiÏ byla zákazníkem
prokazatelnû CK VICTORIA poukázána, se po odeãtení odstupného, viz ãlánek VII
a ãlánek VIII tûchto Podmínek, zákazníkovi neprodlenû vrátí. 

55.. Vznikne-li smluvní vztah mezi CK VICTORIA a zákazníkem ve lhÛtû krat‰í
neÏ 63 dnÛ pfied dnem zaãátku plnûní první objednané sluÏby, je zákazník povi-
nen uhradit 100 % stanovené ceny sluÏeb ihned pfii vzniku smluvního vztahu ne-
bo do doby splatnosti vystaveného dokladu. Neuãiní-li tak, stává se smlouva ne-
platnou a objednané sluÏby jsou bez upozornûní stornovány.

66.. ZZppÛÛssoobbyy  úúhhrraaddyy
– hotovû v síti prodejen CK VICTORIA nebo u autorizovan˘ch prodejcÛ
– platební kartou v síti prodejen CK VICTORIA
– poukázkami spoleãností Sodexo, Edenred a Cheque Déjeuner
– sloÏenkou CK VICTORIA, nebo sloÏenkou autorizovan˘ch prodejcÛ
– bankovním pfievodem, ale pouze na základû vystavené faktury CK VICTORIA
nebo faktury vystavené autorizovan˘m prodejcem. Jako variabilní symbol je nut-

né vÏdy uvádût ãíslo vystavené faktury.
77.. U sluÏeb na objednávku dle ãlánku II odst. 2 písm. b) je CK VICTORIA opráv-

nûna pfii podání objednávky úãtovat zákazníkovi poplatek ve v˘‰i 1000 Kã a zá-
kazník je povinen tento poplatek uhradit. V pfiípadû, Ïe po zpracování objednáv-
ky dojde k uzavfiení smlouvy je CK VICTORIA povinna zapoãíst plnou v˘‰i úãtova-
ného poplatku do zálohy, resp. do celkové ceny objednan˘ch sluÏeb. Nedojde-li ke
vzniku smluvního vztahu z titulu nemoÏnosti potvrzení objednávky zákazníka, je
CK VICTORIA povinna úãtovan˘ poplatek v plné v˘‰i neprodlenû vrátit.

88.. Zmûny ceny sluÏeb:
CK VICTORIA má právo jednostrann˘m úkonem zv˘‰it cenu sluÏeb uvedenou ve
Smlouvû o zájezdu nebo v Objednávce sluÏeb v pfiípadû, Ïe dojde ke zv˘‰ení

aa)) ceny pohonn˘ch hmot a s tím související zv˘‰ení ceny za dopravu
bb)) plateb spojen˘ch s dopravou
cc)) smûnného kurzu ãeské koruny pouÏitého pro stanovení ceny sluÏeb v prÛ-

mûru o více neÏ 10 %
Zv˘‰ení ceny u zájezdÛ a sluÏeb je moÏné, pokud k nûmu dojde do 21. dne pfied
dnem zahájení plnûní. Cenu zájezdu nebo sluÏeb, uvedenou ve Smlouvû o zájez-
du (Objednávce sluÏeb), je CK VICTORIA oprávnûna zv˘‰it o ãástku, o kterou se
zv˘‰í cena nebo platba dle odst. 8 písm. a)b) tohoto ãlánku Podmínek. V pfiípadû
zv˘‰ení smûnného kurzu ãeské koruny pouÏitého pro stanovení ceny zájezdu nebo
sluÏeb v prÛmûru o 10 % a více je CK VICTORIA oprávnûna zv˘‰it cenu zájezdÛ ne-
bo sluÏeb maximálnû o ãástku odpovídající procentní v˘‰i zmûny kurzu. Rozhodn˘
den, kdy byla stanovena cena zájezdu nebo sluÏby cestovního ruchu je uveden
v nabídkovém katalogu nebo v nabídkov˘ch listech. U sluÏeb na objednávku, není-
li cena sluÏby uvedena v nabídkovém katalogu, se za rozhodn˘ den povaÏuje den
potvrzení objednávky.
Písemné oznámení o zv˘‰ení ceny je CK VICTORIA povinna zákazníkovi odeslat
doporuãen˘m dopisem do místa bydli‰tû/sídla uvedeného ve Smlouvû o zájez-
du/Objednávce sluÏeb nejpozdûji 21. den pfied zahájením plnûní první objedna-
né sluÏby.
Zákazník je povinen do 5 dnÛ od oznámení o zv˘‰ení ceny uhradit rozdíl v cenû
zájezdu nebo sluÏby. Pfii poru‰ení tohoto závazku ze strany zákazníka má CK 
VICTORIA právo od smlouvy odstoupit, ãímÏ není dotãeno její právo na úhradu 
‰kody.

99.. CK VICTORIA má právo pfied zahájením zájezdu nebo pfied zahájením ãer-
pání sluÏeb, které jsou pfiedmûtem smluvního vztahu dle ãlánku II tûchto
Podmínek, upravit cenu sluÏeb a vyhlásit nové ceníky, je-li k tomu nucena i z ji-
n˘ch objektivních dÛvodÛ, neÏ které jsou uvedeny v odst. 1 tohoto ãlánku, ze-
jména v pfiípadû zv˘‰ení cen sluÏeb dodavatelÛ. Takto upravené ceny sluÏeb jsou
platné ode dne vyhlá‰ení a vztahují se na v‰echny zájezdy, sluÏby na objednávku
i na jednotlivé sluÏby cestovního ruchu u nichÏ nebyla do tohoto dne zahájena je-
jich realizace. CK VICTORIA i zákazník postupují v tomto pfiípadû dle ãlánku VI
odst. 2 tûchto Podmínek.

âlánek IV
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

11.. K právÛm zákazníka patfií zejména
aa)) právo na fiádné poskytnutí smluvnû sjednan˘ch a zaplacen˘ch sluÏeb,
bb)) právo vyÏadovat od CK VICTORIA informace o v‰ech skuteãnostech, které se

dot˘kají smluvnû sjednan˘ch a zaplacen˘ch sluÏeb,
cc)) právo b˘t seznámen s pfiípadn˘mi zmûnami ve smluvnû sjednan˘ch sluÏ-

bách,
dd)) právo kdykoliv pfied zahájením ãerpání sluÏeb odstoupit od smlouvy dle ãl.

VII tûchto Podmínek,
ee)) právo na reklamaci vad a jejich vyfie‰ení v souladu s ustanovením ãlánku X,
ff)) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem

smlouvy pfied nepovolan˘mi osobami,
gg)) právo, nejpozdûji 7 dnÛ pfied zahájením zájezdu na poskytnutí dal‰ích

písemn˘ch podrobn˘ch informací, o skuteãnostech, které jsou pro zákazníka dÛ-
leÏité, a které jsou CK VICTORIA známy, pokud nejsou jiÏ obsaÏeny ve Smlouvû
o zájezdu/Objednávce sluÏeb nebo v katalogu, kter˘ byl zákazníkovi pfiedán.
Mezi tyto informace patfií zejména:
– informace o platbách za sluÏby, jejichÏ cena není zahrnuta v cenû zájezdu ne-
bo cenû objednan˘ch sluÏeb, ale tvofií souãást zájezdu nebo objednan˘ch sluÏeb,
– informace o poloze ubytování, jeho kategorii a stupnû vybavenosti, je-li uby-
tování souãástí objednan˘ch sluÏeb,
– informace o stravování, jeho zpÛsobu a rozsahu, je-li strava souãástí objedna-
n˘ch sluÏeb,
– informace o moÏnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem CK VIC-
TORIA v místû pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehoÏ úãastníkem je nezle-
tilá osoba,
– informace o jménu, adrese a telefonním ãísle osoby, na kterou se mÛÏe zá-
kazník v pfiípadû nesnází v prÛbûhu pobytu obrátit a informace o adrese a tele-
fonním ãísle zastupitelského úfiadu.

hh)) právo poÏadovat zmûnu ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce sluÏeb.
Zmûny smluvních podmínek na pfiání zákazníka se fiídí ustanovením ãlánku VI
odst. 4 tûchto Podmínek.

22.. K základním povinnostem zákazníka patfií:
aa)) poskytnout CK VICTORIA souãinnost, která je nutná k zabezpeãení a po-

skytnutí sluÏeb, pfiedev‰ím pravdivû a úplnû uvádût cestovní kanceláfii poÏadova-
né údaje ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce sluÏeb vãetnû jak˘chkoliv zmûn,

bb)) zajistit u osob mlad‰ích 15 let doprovod a dohled dospûlého úãastníka, ob-
dobnû zajistit doprovod a dohled osob, jejichÏ zdravotní stav to vyÏaduje,

cc)) pfiedloÏit souhlas zákonného zástupce v pfiípadû, Ïe zákazník star‰í 15 let
a mlad‰í 18 let ãerpá sluÏby bez jeho doprovodu,

dd)) nahlásit úãast cizích státních pfiíslu‰níkÛ,
ee)) zaplatit sjednanou cenu zájezdu nebo sluÏeb v souladu s ãlánkem III tûchto

Podmínek,
ff)) pokud je souãástí sluÏeb pobyt nebo zájezd do zahraniãí, mít u sebe platn˘

cestovní doklad, pfiípadnû vízum, pokud je vyÏadováno, 
gg)) dodrÏovat platné pfiedpisy zafiízení a subjektÛ, jejichÏ sluÏby vyuÏívá, stejnû

jako zákonné pfiedpisy âeské republiky ãi nav‰tíveného státu,
hh)) uposlechnout pokynÛ vedoucího zájezdu nebo delegáta v místû pobytu, ne-

naru‰ovat prÛbûh zájezdu, neobtûÏovat ostatní úãastníky zájezdu a poãínat si tak,
aby nedocházelo ke ‰kodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazní-
kÛ, dodavatelÛ sluÏeb nebo CK. CK VICTORIA si vyhrazuje právo vylouãit z pfie-
pravy osoby v podnapilém stavu, které sv˘m chováním obtûÏují ostatní úãastníky

pfiepravy nebo pÛsobí ‰kody na majetku ostatních zákazníkÛ, dodavatelÛ sluÏeb
nebo CK

ii)) v pfiípadû odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení
oznámit v prodejním místû, kde uzavfiel smluvní vztah s CK VICTORIA a to buì za-
sláním písemného oznámení nebo sepsáním a podepsáním záznamu o odstoupe-
ní v pfiíslu‰ném prodejním místû.

âlánek V
PRÁVA A POVINNOSTI CK VICTORIA

11.. K právÛm a povinnostem zákazníkÛ se vztahují odpovídající práva a povin-
nosti CK VICTORIA.

22.. CK je povinna pravdivû a fiádnû informovat zákazníka o v‰ech skuteãnos-
tech, t˘kajících se sjednan˘ch sluÏeb, které jsou pro zákazníka dÛleÏité a které
jsou CK VICTORIA známé.

33.. CK VICTORIA není povinna poskytnout zákazníkovi plnûní nad rámec pfie-
dem potvrzen˘ch a zaplacen˘ch sluÏeb.

44.. CK VICTORIA je povinna v pfiípadû Ïe nabízí a prodává zájezdy dle ãlánku II
odst. 2 písm. a) tûchto Podmínek mít uzavfienou pojistnou smlouvu, na základû níÏ
vzniká zákazníkovi, s nímÏ CK uzavfiela Smlouvu o zájezdu dle ãlánku II odst. 3
písm. a) právo na plnûní v pfiípadech, kdy CK v dÛsledku svého úpadku:

aa)) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraniãí do âR, pokud
je tato doprava souãástí zájezdu,

bb)) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v pfiípadû, Ïe se
zájezd neuskuteãnil nebo

cc)) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou ãásteãnû
poskytnutého zájezdu v pfiípadû, Ïe se zájezd uskuteãnil pouze zãásti. 
CK VICTORIA je povinna v tûchto pfiípadech pfiedat zákazníkÛm souãasnû
se Smlouvou o zájezdu doklad poji‰Èovny, kter˘ obsahuje informace o uzavfieném
poji‰tûní, zejména oznaãení poji‰Èovny, podmínky poji‰tûní a zpÛsob oznámení
pojistné události. Pfievzetí tohoto dokladu stvrzuje zákazník podpisem Smlouvy
o zájezdu.

55.. Je-li souãástí objednan˘ch sluÏeb ubytování a splnil-li zákazník povinnosti
dle ãlánku IV odst. 2 písm. e) tûchto Podmínek, je CK VICTORIA povinna nejpo-
zdûji 5 pracovních dnÛ pfied zahájením plnûní vystavit zákazníkovi ubytovací pou-
kaz (tzv. voucher), kter˘ pfiedá, popfi. za‰le na adresu/sídlo zákazníka. Zákazník
se uveden˘m voucherem prokazuje pfii uplatÀování nárokÛ na ãerpání objedna-
n˘ch sluÏeb. 
Pfii ubytování v mobilních domech, chatkách, karavanech nebo stanech se samo-
statn˘ ubytovací poukaz nevystavuje a zákazník se prokazuje Smlouvou o zájez-
du (Objednávkou sluÏeb) a doklady o zaplacení.

âlánek VI
ZRU·ENÍ A ZMùNY DOHODNUT¯CH SLUÎEB

11.. Zru‰ení zájezdu z titulu nedosaÏení min. poãtu zákazníkÛ:
aa)) CK VICTORIA má právo zru‰it zájezd, jestliÏe do 21 dnÛ pfied jeho zaháje-

ním nebude dosaÏeno minimálního poãtu zákazníkÛ. Minimální poãet zákazníkÛ
je pro v‰echny zájezdy, není-li v katalogu uvedeno jinak, stanoven poãtem 30.
V pfiípadû, Ïe CK VICTORIA zru‰í zájezd z dÛvodu nedosaÏení minimálního poãtu
zákazníkÛ, je povinna tuto skuteãnost zákazníkovi oznámit doporuãen˘m dopi-
sem, nejpozdûji v‰ak ve lhÛtû do 7 dní pfied jeho zahájením.

bb)) JestliÏe CK VICTORIA zájezd podle písm. a) tohoto odstavce Podmínek zru-
‰í, má zákazník právo poÏadovat, aby mu byl na základû nové cestovní smlou-
vy/objednávky sluÏeb poskytnut jin˘ zájezd, nejménû v kvalitû odpovídající pÛ-
vodní Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb, mÛÏe-li CK VICTORIA takov˘ zájezd
nabídnout. Nedojde-li ale k uzavfiení nové Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb,
je CK VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníkovi v‰e, co od nû-
ho obdrÏela na úhradu ceny zájezdu podle zru‰ení Smlouvy o zájezdu/Ob-
jednávky sluÏeb, aniÏ by byl zákazník povinen platit CK odstupné. JestliÏe dojde
k uzavfiení nové Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, platby, uskuteãnûné na
základû pÛvodní Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, se povaÏují za platby
uskuteãnûné podle nové Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb.

cc)) CK VICTORIA má právo zru‰it zájezd nebo sluÏby cestovního ruchu, které
jsou pfiedmûtem smluvního vztahu dle ãlánku II tûchto Podmínek i v dÛsledku ne-
odvratitelné události, které nemohla zabránit, ani pfii vynaloÏení ve‰kerého úsilí,
které lze od ní rozumnû poÏadovat.

dd)) JestliÏe CK VICTORIA zru‰í zájezd z jin˘ch dÛvodÛ, neÏ které jsou uvedeny
pod písmenny a) a c) tohoto odstavce ve lhÛtû krat‰í neÏ 20 dnÛ pfied termínem
jeho zahájení je povinna zákazníkovi uhradit pokutu ve v˘‰i 10 % ceny zájezdu.

22.. Zmûny dohodnut˘ch sluÏeb pfied zahájením zájezdu ze strany CK VICTORIA:
Nastanou-li okolnosti, které CK brání poskytnout sluÏby dle smluvnû dohodnut˘ch
podmínek a je-li tak CK VICTORIA nucena z objektivních dÛvodÛ pfied zahájením
ãerpání sluÏeb zmûnit podmínky smlouvy, je CK VICTORIA povinna takové zmûny
oznámit zákazníkovi doporuãen˘m dopisem a navrhnout mu zmûnu smlouvy.
Zákazník má právo se rozhodnout, zda se zmûnou smlouvy bude souhlasit, ãi zda
od smlouvy odstoupí. 

aa)) Pokud zákazník ve lhÛtû do 5 dnÛ od doruãení návrhu na zmûnu smlouvy
od smlouvy neodstoupí, má se za to, Ïe s její zmûnou souhlasí. JestliÏe zmûna
smlouvy vede ke zv˘‰ení ceny sluÏeb, je zákazník povinen uhradit CK rozdíl v ce-
nû sluÏeb do 5 dnÛ od doruãení návrhu na zmûnu smlouvy. Pfii poru‰ení tohoto
závazku má CK VICTORIA právo od smlouvy odstoupit, ãímÏ není dotãeno právo
CK VICTORIA na úhradu ‰kody. JestliÏe zmûna smlouvy vede ke sníÏení ceny slu-
Ïeb, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v cenû sluÏeb v pfiípadû, Ïe zákazník
uhradil jiÏ celkovou cenu sluÏeb nebo sníÏit doplatek celkové ceny, pokud nebyl
zákazníkem dosud uhrazen.

bb)) JestliÏe zákazník nesouhlasí se zmûnou smlouvy a ve lhÛtû do 5 dnÛ od do-
ruãení návrhu na zmûnu smlouvy od smlouvy odstoupí, má právo poÏadovat, aby
mu CK VICTORIA na základû nové smlouvy poskytla jiné sluÏby cestovního ruchu
nejménû v kvalitû odpovídající pÛvodní smlouvû, mÛÏe-li CK VICTORIA takové sluÏ-
by nabídnout. Nedojde-li ale v takovém pfiípadû k uzavfiení nové smlouvy je CK VIC-
TORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníkovi v‰e, co od nûho obdr-
Ïela na úhradu sluÏeb podle zru‰ené smlouvy, aniÏ by byl zákazník povinen platit
odstupné. JestliÏe dojde k uzavfiení nové smlouvy, platby uskuteãnûné na základû
pÛvodní smlouvy se povaÏují za platby podle nové smlouvy.

33.. Zmûny dohodnut˘ch sluÏeb v prÛbûhu zájezdu:
aa)) JestliÏe po zahájení zájezdu CK VICTORIA neposkytne zákazníkovi sluÏby

nebo jejich podstatnou ãást fiádnû a vãas nebo zjistí, Ïe mu v‰echny sluÏby nebo

jejich podstatnou ãást nebude moci fiádnû a vãas poskytnout, tfiebaÏe se k tomu
smluvnû zavázala, je povinna bez zbyteãného odkladu a bezplatnû provést tako-
vé opatfiení, aby mohl zájezd pokraãovat, zejména je povinna zabezpeãit ná-
hradní program a sluÏby v rozsahu a kvalitû shodné nebo se pfiibliÏující pÛvodnû
dohodnut˘m podmínkám

bb)) Pokud nelze pokraãování zájezdu ãi ãerpání sluÏeb zajistit jinak neÏ pro-
stfiednictvím sluÏeb niÏ‰í kvality, neÏ jako jsou uvedené ve smlouvû, je CK VICTO-
RIA povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v cenû.

cc)) Pokud nelze pokraãování zájezdu, ãi ãerpání sluÏeb zajistit ani prostfiednic-
tvím sluÏeb niÏ‰í kvality, neÏ je uvedené ve smlouvû, nebo zákazník toto náhradní
fie‰ení nepfiijme, je CK VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrátit zákazní-
kovi rozdíl v cenû. V pfiípadû, Ïe souãástí zájezdu je i doprava, je CK povinna po-
skytnout zákazníkovi dopravu zpût na místo odjezdu, nebo jiné místo návratu
s nímÏ zákazník souhlasí, vãetnû nezbytného náhradního ubytování a stravování.
Pokud je doprava uskuteãnûna jin˘m dopravním prostfiedkem, neÏ kter˘m mûla
b˘t uskuteãnûna podle smlouvy, je CK VICTORIA povinna:
– v pfiípadû, Ïe je doprava uskuteãnûna za niÏ‰í náklady, vrátit zákazníkovi roz-
díl v cenû
– v pfiípadû, Ïe je doprava uskuteãnûna za vy‰‰í náklady, rozdíl v cenû uhradit
z vlastních zdrojÛ

44.. Zmûny smluvních podmínek na základû pfiání zákazníka:
aa)) zákazník má právo nejpozdûji 3 dny pfied zahájením zájezdu oznámit, Ïe

se místo nûho zúãastní zájezdu jiná osoba. Oznámení o zmûnû úãastníka musí
provést vÏdy písemnû a zaslat nebo doruãit na prodejní místo, kde uzavfiel smluv-
ní vztah. K oznámení je nutné pfiiloÏit prohlá‰ení nového zákazníka, Ïe souhlasí
s uzavfienou Smlouvou o zájezdu/Objednávkou sluÏeb a splÀuje podmínky sta-
novené pro úãast na zájezdu.
PÛvodní a nov˘ zákazník spoleãnû a nerozdílnû odpovídají za zaplacení ceny zá-
jezdu a úhradu nákladÛ, pokud v souvislosti se zmûnou CK VICTORIA vzniknou. Za
zmûnu provedenou ve Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb dle odst. 4 písm. a)
tohoto ãlánku Podmínek je oprávnûna úãtovat manipulaãní poplatek ve v˘‰i 100
Kã nebo 300 Kã, je-li oznámení o zmûnû pfiijato CK ve lhÛtû krat‰í neÏ 8 dnÛ pfied
zahájením plnûní.

bb)) CK VICTORIA na pfiání zákazníka provádí, pokud je to nutné, zmûny podmí-
nek sjednan˘ch ve Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb. Provedení takov˘ch
zmûn podléhá zaplacení manipulaãního poplatku ve v˘‰i a za podmínek níÏe uve-
den˘ch. Poplatky se úãtují vÏdy za kaÏdou osobu

bbaa)) zmûna a doplnûní osobních údajÛ zákazníka pfied zahájením ãerpání 
sluÏeb
8 a více dní – 50 Kã; 7 a ménû dní – 100 Kã

bbbb)) zmûna termínu zájezdu, místa pobytu nebo typu ubytování 
63 a více dní – 300 Kã.
V pfiípadû zmûny ve lhÛtû krat‰í neÏ 63 dní do zahájení ãerpání sluÏeb je tato
zmûna povaÏována za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a zákazník je
povinen uhradit CK VICTORIA odstupné dle ãlánku VIII tûchto Podmínek. 

bbcc)) zmûna místa odjezdu nebo typu dopravy
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã

bbdd)) sníÏení poãtu osob v ubytovací jednotce
Zmûna je posuzována jako odstoupení od smlouvy jedné ãi více osob, které jsou
povinny uhradit odstupné dle ãlánku VIII tûchto Podmínek. Dojde-li v dÛsledku sní-
Ïení poãtu osob v ubytovací jednotce ke zmûnû ceny za ubytování, jsou neodstu-
pující zákazníci povinni tento rozdíl uhradit.

bbee)) zv˘‰ení poãtu osob v ubytovací jednotce
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã
Dojde-li v dÛsledku zv˘‰ení poãtu osob v ubytovací jednotce ke zmûnû ceny za
ubytování, je CK VICTORIA povinna tento rozdíl zákazníkÛm vrátit. 

bbff)) jiné zmûny ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce sluÏeb
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã

âlánek VII
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.. CK VICTORIA je oprávnûna pfied zahájením ãerpání sluÏeb, které jsou pfied-
mûtem smluvního vztahu od smlouvy odstoupit z dÛvodu:

aa)) poru‰ení povinnosti zákazníkem
bb)) z dÛvodu zru‰ení zájezdu

Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením dÛvodu zasílá CK VIC-
TORIA doporuãen˘m dopisem do místa bydli‰tû/sídla zákazníka uvedeného ve
smlouvû.

22.. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv pfied zahájením ãerpání
sluÏeb:

aa)) bez udání dÛvodÛ
bb)) jestliÏe nedojde k uzavfiení nové smlouvy dle ustanovení ãlánku VI odst 1

písm. b) nebo dle ãlánku VI odst. 2 písm. b) tûchto Podmínek.
Oznámení o odstoupení od smlouvy a v pfiípadû odstoupení dle písm. b) tohoto
odstavce s uvedením dÛvodu, je moÏno provést pouze písemnû v prodejním mís-
tû, kde sluÏby zakoupil nebo oznámení zaslat doporuãenou po‰tou na prodejní
místo. 
Úãinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doruãení písemného oznámení do
prodejního místa, kde si zákazník sluÏby zakoupil.

33.. Není-li dÛvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poru‰ení povinnosti CK
VICTORIA stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK VICTORIA od smlouvy pfied za-
hájením ãerpání sluÏeb z dÛvodu poru‰ení povinností zákazníkem, je zákazník po-
vinen zaplatit CK VICTORIA odstupné ve v˘‰i stanovené v ãlánku VIII tûchto
Podmínek. CK VICTORIA je po odeãtení odstupného (stornopoplatku) a pfiípadné-
ho poji‰tûní povinna vrátit zákazníkovi v‰e, co od nûho obdrÏela na úhradu ceny
sluÏeb dle zru‰ení smlouvy.

44.. Je-li dÛvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poru‰ení povinností CK
VICTORIA stanovené smlouvou nebo nedojde-li k uzavfiení nové smlouvy dle odst.
2 písm. b) tohoto ãlánku Podmínek, je CK VICTORIA povinna bez zbyteãného od-
kladu vrátit zákazníkovi v‰e, co od nûho obdrÏela na úhradu ceny sluÏeb podle
zru‰ení smlouvy, aniÏ by byl zákazník povinen platit CK VICTORIA 
odstupné. 

âlánek VIII
ODSTUPNÉ

11.. Odstoupí-li CK VICTORIA od smlouvy uzavfiené se zákazníkem dle ãlánku II
odst. 2 písm. a), b), c) tûchto Podmínek pfied zahájením ãerpání sluÏeb z dÛvo-
du poru‰ení povinností zákazníkem, je CK VICTORIA oprávnûna poÏadovat od-
stupné a zákazník je povinen toto odstupné uhradit.

22.. Odstoupí-li zákazník od smlouvy s pfiedmûtem smluvního vztahu dle ãlánku
II odst. 2 písm. a) b) nebo c) tûchto Podmínek je zákazník povinen zaplatit od-
stupné.

33.. Odstupné se úãtuje z celkové ceny v‰ech objednan˘ch sluÏeb po odeãtení
pfiípadného poji‰tûní. V˘‰e odstupného je závislá na dni doruãení písemného ozná-
mení o odstoupení do CK VICTORIA a ãiní:
300 Kã/os./termín pfii odstoupení 63 a více dnÛ pfied zahájením ãerpání sluÏeb
cestovního ruchu v pfiípadû celkové ceny zájezdu do 3.000 Kã/os. vãetnû;
700 Kã/os./termín pfii odstoupení 63 a více dnÛ pfied zahájením ãerpání sluÏeb
cestovního ruchu v pfiípadû celkové ceny zájezdu nad 3.000 Kã/os.;
25 % pfii odstoupení ve lhÛtû 62–41 dnÛ pfied dnem zahájení ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu. Minimálnû v‰ak 700 Kã/os./termín
50 % pfii odstoupení ve lhÛtû 40–21 dnÛ pfied dnem zahájení ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu;
70 % pfii odstoupení ve lhÛtû 20–15 dnÛ pfied dnem zahájení ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu;
90 % pfii odstoupení ve lhÛtû 14–7 dnÛ pfied dnem zahájení ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu;
95 % pfii odstoupení ve lhÛtû 6–3 dny pfied dnem zahájení ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu;
100 % pfii odstoupení ve lhÛtû 2 a ménû dnÛ pfied dnem zahájením ãerpání slu-
Ïeb cestovního ruchu.

44.. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, ãi neãerpá-li sluÏby cestovního ruchu bez
pfiedchozího odstoupení od smlouvy nebo z dÛvodu, Ïe nesplnil povinnost dle ãlán-
ku IV odst. 2 písm. f), hradí 100 % pfiedem stanovené ceny.

55.. CK VICTORIA má právo odeãíst odstupné od sloÏené zálohy nebo zaplace-
né ceny.

66.. Pfii urãení poãtu dnÛ pro v˘poãet odstupného se do stanoveného poãtu dnÛ
zapoãítává i den, kdy nastaly úãinky odstoupení od smlouvy. Do poãtu dnÛ se ne-
zapoãítává den odjezdu nebo nástupu na pfiíslu‰n˘ zájezd nebo sluÏbu.

77.. Odstoupí-li zákazník od smlouvy z dÛvodÛ kvalifikovan˘ch v pojistné smlou-
vû a má-li takovou smlouvu uzavfienou, má nárok na ãásteãnou úhradu odstup-
ného.

âlánek IX
REKLAMAâNÍ ¤ÁD

11.. Tento reklamaãní fiád upravuje zpÛsob uplatÀování nárokÛ zákazníkÛ vy-
pl˘vajících z odpovûdnosti CK VICTORIA za vady poskytnut˘ch sluÏeb a jejich vyfií-
zení.

22.. Tento reklamaãní fiád se vztahuje na sluÏby poskytované CK VICTORIA pfií-
mo nebo prostfiednictvím jin˘ch dodavatelÛ sluÏeb v rámci uzavfieného smluvního
vztahu.

33.. Zákazník je povinen pfiípadnou vadu reklamovat bez zbyteãného odkladu
u zástupce CK VICTORIA v místû pobytu nebo u zástupce zafiízení poskytujícího sluÏ-
by tak, aby mohla b˘t vãas uskuteãnûna náprava v místû samém. Jedinû tak mÛ-
Ïe b˘t závadn˘ stav odstranûn, sluÏba doplnûna nebo poskytnuta znovu.

44.. Rozhodne-li se zákazník uplatÀovat reklamaci po skonãení pobytu u CK VIC-
TORIA, je vhodné jiÏ v místû pobytu sepsat zápis o zji‰tûn˘ch vadách, udat jméno
pracovníka, kterému byly tyto závady na místû hlá‰eny a uvést zpÛsob, jak˘m by-
ly/nebyly vady odstranûny. Tento zápis nechá podepsat pracovníkem, u kterého
vady v místû pobytu reklamoval a pfiipojí svÛj podpis.

55.. Reklamaci lze podat písemnû i ústnû v prodejním místû, kde do‰lo k uza-
vfiení smluvního vztahu bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji v‰ak do 1 mûsíce od
skonãení zájezdu nebo poskytnutí poslední sluÏby. Doporuãujeme, obzvlá‰tû u slo-
Ïitûj‰ích reklamací, sepsat zápis o zji‰tûn˘ch vadách dle odst. 4 tohoto ãlánku
Podmínek.

66.. V˘sledek reklamaãního fiízení bude zákazníkovi oznámen nejpozdûji do 30
dnÛ od data podání reklamace.

77.. NepovaÏuje-li zákazník vyfiízení reklamace za uspokojivé, je oprávnûn po-
Ïádat o pfiezkoumání správnosti postupu, popfi. pfiehodnocení vûcného vyfiízení re-
klamace. Pfiezkoumání je provedeno v termínu do 30 dnÛ.

âlánek X
POJI·TùNÍ

11.. V cenách zájezdÛ a sluÏeb cestovního ruchu CK VICTORIA není zahrnuto po-
ji‰tûní léãebn˘ch v˘loh v zahraniãí, poji‰tûní úrazové, poji‰tûní zavazadel a poji‰-
tûní odpovûdnosti, stejnû jako v cenách zájezdÛ a sluÏeb cestovního ruchu není
zahrnuto poji‰tûní nákladÛ souvisejících s odstoupením od smlouvy.

22.. V‰ichni zákazníci CK Victoria mají moÏnost uzavfiít Komplexní poji‰tûní (lé-
ãebné v˘lohy, aktivní asistence, trvalé následky úrazu, ‰koda na osobních vûcech,
‰koda na zdraví, stornopoplatky) u ERV a.s. ve v‰ech prodejních místech CK
Victoria a u autorizovan˘ch prodejcÛ, se kter˘mi má CK Victoria uzavfienou smlou-
vu o provizním prodeji zájezdÛ pofiádan˘ch CK Victoria. Ve‰keré nároky vypl˘vají-
cí z eventuální pojistné události uplatÀuje zákazník u pojistitele (ERV a.s.,
KfiiÏíkova 237/36a, 186 00, Praha 8).

33.. V‰ichni úãastníci zájezdÛ pofiádan˘ch CK VICTORIA jsou po celou dobu ãer-
pání objednan˘ch sluÏeb poji‰tûni pro pfiípad úpadku cestovní kanceláfie v souladu
s ustanovením zákona ã. 159/1999 Sb.

âlánek XI
ZVLÁ·TNÍ USTANOVENÍ

Pfiedáním podepsané Smlouvy o zájezdu nebo Objednávky sluÏeb zákazník vy-
slovuje souhlas s tím, aby CK VICTORIA v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zá-
kona ã. 101/2000 Sb. zpracovávala chránûná osobní data zákazníka, vãetnû
rodného ãísla.
Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CK VICTORIA oprávnûna zpracovávat za
úãelem nabízení poskytovan˘ch sluÏeb a pro akviziãní ãinnost.
Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnû
odvolat.
V˘‰e uvedená ustanovení platí pfiimûfienû i ve vztahu k osobám, v jejichÏ prospûch
zákazník smlouvu o zájezdu/objednávku sluÏeb uzavfiel (spolucestující).
Uzavfiením smlouvy zákazník prohla‰uje, Ïe je oprávnûn souhlasy za spolucestu-
jící osoby udûlit, a to aÈ uÏ na základû smluvního ãi jiného zastoupení.
Zákazník bere na vûdomí, Ïe jako subjekt údajÛ má zejména následující práva:

aa)) Souhlas s pofiizováním fotografií mÛÏe kdykoliv odvolat, a to podáním za-
slan˘m CK, a to buì na adresu CK nebo e-mailem. 

bb)) PoÏadovat od CK pfiístup k osobním údajÛm t˘kajících se jeho osoby, jejich
opravu nebo v˘maz, mÛÏe poÏadovat omezení zpracování sv˘ch osobních údajÛ,

vzná‰et námitky proti zpracování osobních údajÛ, jakoÏ i práva na pfienositelnost
údajÛ.

cc)) PoÏadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajÛ, pokud 
ccaa)) zákazník popírá pfiesnost sv˘ch osobních údajÛ, a to na dobu potfiebnou k

tomu, aby správce ovûfiil pfiesnost jeho osobních údajÛ; 
ccbb)) zpracování jeho osobních údajÛ bylo protiprávní, ale nepoÏádá o v˘maz

osobních údajÛ, ale o omezení jejich pouÏití; 
cccc)) CK jiÏ nepotfiebuje jeho osobní údaje pro úãely zpracování, ale zákazník je

poÏaduje pro urãení, v˘kon nebo obhajobu sv˘ch nárokÛ; nebo 
ccdd)) zákazník vznesl námitku proti zpracování sv˘ch osobních údajÛ, a to do do-

by neÏ bude ovûfieno, zda oprávnûné dÛvody CK pfievaÏují nad oprávnûn˘mi dÛ-
vody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajÛ zákazníka, mo-
hou b˘t jeho údaje zpracovány, s v˘jimkou uloÏení, pouze s jeho souhlasem.

dd)) Právo podat stíÏnost u dozorového orgánu, kter˘m je Úfiad pro ochranu
osobních údajÛ.

ee)) Získat od CK kdykoliv potvrzení, Ïe jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a
pokud tomu tak je, je CK povinna mu na Ïádost poskytnout následující informace
a vydat mu kopii zpracovávan˘ch osobních údajÛ: 

eeaa)) úãel zpracování; 
eebb)) kategorie osobních údajÛ, které zpracovává; 
eecc)) pfiíjemci nebo kategorie pfiíjemcÛ, kter˘m jeho osobní údaje byly nebo bu-

dou zpfiístupnûny; 
eedd)) plánovanou dobu, po kterou budou jeho osobní údaje uloÏeny, nebo není-

li ji moÏné urãit, kritéria pouÏitá ke stanovení této doby; 
eeee)) existence práva poÏadovat od správce opravu nebo v˘maz osobních údajÛ

t˘kajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti to-
muto zpracování.
CK VICTORIA nenese odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou poru‰ením právních po-
vinností, pokud prokáÏe, Ïe ‰kodu nezpÛsobila ona, ani jiní dodavatelé sluÏeb
v rámci uzavfieného smluvního vztahu, ale ‰kodu zpÛsobil 
– zákazník
– tfietí osoba, která není spojena s poskytováním zájezdu 
– neodstranitelná událost, které nemohlo b˘t zabránûno ani vynaloÏením ve‰-
kerého úsilí, které lze poÏadovat.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo na eventuální odli‰nosti v katalogu oproti skuteã-
nostem v prÛbûhu zájezdu, které není schopna ovlivnit a které nastaly po uzá-
vûrce katalogu.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo ãasového harmonogra-
mu zájezdu z dÛvodu tzv. vy‰‰í moci (nepfiíznivé poãasí, silniãní kalamity, hraniã-
ní blokády, politické nepokoje, Ïivelné pohromy apod.)
CK VICTORIA neodpovídá za moÏné zpoÏdûní dopravních prostfiedkÛ, jakoÏ i ná-
sledky z toho plynoucí. CK VICTORIA nehradí ‰kody, které pfiípadn˘m zpoÏdûním
dopravních prostfiedkÛ mohou zákazníkovi nastat.
Pozdní nástup na ubytování zdÛvodu zpoÏdûní dopravních prostfiedkÛ, nezadává
právo na pozdní vyklizení ubytovacího zafiízení v den odjezdu.
Katalog CK VICTORIA nabízí základní popisy jednotliv˘ch ubytovacích zafiízení zpÛ-
sobem odpovídajícím skuteãnosti. Na vyÏádání je moÏno poskytnout i dal‰í infor-
mace.
Ubytování zákazníka v místû pobytu probíhá v plné kompetenci ubytovatele – po-
skytovatele sluÏeb. CK nemá ve vût‰inû pfiípadÛ pfiím˘ vliv na urãení konkrétního
pokoje nebo apartmánu. PoÏadavky zákazníkÛ na ubytování v konkrétním poko-
ji, apartmánu, mobilním domû, chatce, karavanu nebo stanu mÛÏe CK VICTORIA
zajistit pouze v rámci sv˘ch moÏností po pfiedchozí dohodû. Nesplnûní poÏadavku
na konkrétní ubytovací jednotku, stejnû tak jako poÏadavku klienta uvedeného na
smlouvû v sekci poznámky, nezadává v Ïádném pfiípadû na moÏnost odstoupení
od uzavfiené smlouvy ze strany zákazníka bez povinnosti hradit odstupné.
Fakultativní sluÏby uvádûné v nabídkovém katalogu CK VICTORIA nejsou pfiedmû-
tem smluvního vztahu. Jedná se o sluÏby doplÀkové, hrazené v místû pobytu, na
kter˘ch je úãast dobrovolná a CK VICTORIA nenese odpovûdnost za jejich prÛbûh.
NemoÏnost ãerpat nûkterou z nabízen˘ch fakultativních sluÏeb z dÛvodu sezón-
nosti, malé obsazenosti apod., nezadává v Ïádném pfiípadû právo na zmûnu pod-
mínek Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, ani na moÏnost odstoupení od
uzavfiené smlouvy ze strany zákazníka bez povinnosti hradit odstupné.
Reklamace fakultativních sluÏeb je moÏná pouze v místû pobytu u jejich poskyto-
vatele.
V pfiípadû ztráty nebo odcizení cestovních dokladÛ v prÛbûhu zájezdu je zákazník
povinen si na vlastní náklady obstarat potfiebné náhradní doklady. CK VICTORIA je
povinna mu b˘t pfiitom nápomocna.
Zákazník v˘slovnû bere na vûdomí a souhlasí s tím, Ïe cestovní kanceláfi je opráv-
nûna v souladu s ust. § 84 a násl. zákona ã. 89/2012 Sb., obãansk˘ zákoník,
v platném znûní (dále jen „obãansk˘ zákoník“) kdydoliv v prÛbûhu zájezdu pofii-
zovat obrazové (zejména fotografické), zvukové a zvukovû obrazové záznamy zá-
kazníka (tj. vãetnû v‰ech prvkÛ a projevÛ jeho osobnosti); cestovní kanceláfi je
oprávnûna v‰echny takto pofiízené záznamy v prÛbûhu zájezdu i kdykoliv po jeho
skonãení v nezbytné mífie retu‰ovat i jinak upravovat a v pÛvodní i pfiípadnû takto
zmûnûné podobû je zvefiejÀovat ve v‰ech druzích sv˘ch propagaãních materiálÛ (ti‰-
tûné katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítû, newslettery apod.) a takto je
‰ífiit v‰emi v úvahu pfiipadajícími zpÛsoby, a to samostatnû i ve spojení s jin˘mi záz-
namy, díly a prvky. V‰echny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou udûleny
v územnû a mnoÏstevnû neomezeném rozsahu, jakoÏ i na neomezenou dobu,
resp. aÏ do jejich pfiípadného odvolání ze strany zákazníka v souladu s ust. § 87
obãanského zákoníku. V‰echny souhlasy jsou zákazníkem udûlovány bezplatnû.
Pfii zakoupení zájezdu, jehoÏ organizátorem je jiná cestovní kanceláfi v síti prode-
jen CK VICTORIA, pfiijímá zákazník V‰eobecné smluvní podmínky organizující CK.

âlánek XII
P¤ECHODNÁ A ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ

Tyto V‰eobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a úãinnost dne 1. 10. 2018
a nahrazují V‰eobecné smluvní podmínky ze dne 1. 12. 2015. 
Ve‰keré údaje a informace o sluÏbách, cenách a cestovních podmínkách odpoví-
dají skuteãnostem znám˘m ke dni 1. 10. 2018 a jsou ve shodû s platn˘m práv-
ním fiádem âR. Zákazník sv˘m podpisem na Smlouvû o zájezdu/Objednávce slu-
Ïeb stvrzuje, Ïe tûmto Podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

V Brnû, 1. 10. 2018
Ing. Ladislav Jar˘, CK

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

35

HappyHoli 2020_NEW CZE  26.9.2019 19:25  Stránka 35



www.victoria-mobilehome.com
booking@victoria-mobilehome.com

1. ON-LINE BOOKING:
www.victoria-mobilehome.com ➞ on-line calculator ➞ on-line booking No. ➞ Deposit payment in 7 days 150 € ➞ on-line payment (by credit card)

➞ Final payment – 63 days before check-in ➞ bank transfer (account number 27-6668590247/0100)

(IBAN: CZ11 0100 0000 2766 6859 0247)

2. E-MAIL BOOKING:
booking@victoria-mobilehome.com ➞ on-line calculator ➞ e-mail booking No. ➞ Deposit payment in 7 days 150 € ➞ on-line payment (by credit card)

➞ Final payment – 63 days before check-in ➞ bank transfer (account number 27-6668590247/0100)

(IBAN: CZ11 0100 0000 2766 6859 0247)3. OPERATOR BOOKING: Monday–Friday 9 a.m.–5.30 p.m.

ENGLISH +420 602 660 001

GERMAN +420 602 660 002
calculation ➞ e-mail booking No. ➞ Deposit payment in 7 days 150 € ➞ on-line payment (by credit card)

➞ Final payment – 63 days before check-in ➞ bank transfer (account number 27-6668590247/0100)

ITALIAN +420 607 006 604 (IBAN: CZ11 0100 0000 2766 6859 0247)

FRENCH +420 606 098 700

CANCELLATION FEES before check-in:

more than 63 days: 30 €

62–41 days: 25 % of whole price

40–21 days: 50 % of whole price

20–15 days: 70 % of whole price

14–7 days: 90 % of whole price

6–3 days: 95 % of whole price

2–0 days: 100 % of whole price

Owner: ing. Ladislav Jarý – CK Victoria

Address: Cihlářská 26, 602 00 Brno, Czech Republic

IČ: 163 12 520

DIČ: CZ6310210236

Registration: ŽU Brno, ev. č. 370200-2128136-00

Account number: 27-6668590247/0100

IBAN: CZ11 0100 0000 2766 6859 0247

Bank: SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Komerční banka, a.s. – Société Générale Group

Náměstí Svobody 21, 631 31 Brno, Czech Republic

EARLY BOOKING –10 %  till 31. 12. 2019

☎ +420 545 213 101
Monday–Sunday 9 a.m.–9 p.m.
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