
CHORWACJA         W
¸OCHY         FRANCJA         AUSTRIA

➩ 27 lat doÊwiadczeƒ
➩ 26 najlepszych destynacji 
➩ 440 mobilnych domów
➩ obs∏uga na wszystkich

kempingach
➩ optymalne ceny

Dalmacja, Živogošče – Camping Dole

EARLY BOOKING

–10 %
do 31. 12. 2019

Typowe foto (© Valamar Riviera)

Victoria Premium mobile home Exclusive Grand Abruzzo, Tortoreto Lido – Salinello Camping Villaggio

Po polski



www.victoria-mobilehome.comWYNAJEM W €/NOC

8 SAN MARINO
CAMPING RESORT****

wyspa Rab,
Lopar

8 SAN MARINO
CAMPING RESORT****

wyspa Rab,
Lopar

10 JEZERA VILLAGE
HOLIDAY RESORT***

Dalmacja,
ostrov Murter

10 JEZERA VILLAGE
HOLIDAY RESORT***

Dalmacja,
wyspa 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****

Sardynia, 
Aglientu

26 CAMPING
BELLA AUSTRIA****

Styria, 
Peterdorf

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

Côte d‘Azur,
St. Tropez

4 ORSERA CAMPING
RESORT***

Istria, 
Vrsar

4 ORSERA CAMPING
RESORT***

Istria, 
Vrsar

9 CAMPING PARK 
SOLINE****

Dalmacja, 
Biograd na Moru

11 CAMPING 
IMPERIAL***

Dalmacja, 
Vodice

Wynajem mobilehome Lux dla 1-6 osób, parkowanie 1 samochodu, media za dobę
Wynajem namiotu dla 
1–6 osób, parkowanie 

1 samochodu, media za dobę

Podatki + lokalne opłaty,
kaucja  50 €/namiot

Podatki + lokalne opłaty, 
kaucja  50 €/domek 

sprzątanie po wymeldowaniu
30 €/domek

Domek Cool + 7 €/noc 
Bielizna pościelowa + 10 €
Łóżko podwójne + 20 €/os.
Ręczniki (komplet) +5 €

Poszwy i ręczniki są wykonane 
z włókniny.

Bielizna pościelowa + 10 €/os.
Ręczniki (komplet) +5 €

Poszwy i ręczniki są 
wykonane z włókniny.

Wynajem domku dla 
1–6 osób, parkowanie 

1 samochodu, media za dobę

Podatki i opłaty lokalne (szczegóły – poszczególne lokalizacje)
Sprzątanie po zameldowaniu 40 €/mobilehome (Lux, Domus, Classic), 50 €/mobilehome (Lux Grand, X-Line, X-Line Design)
Bielizna pościelowa: łóżko pojedyncze 10 €, łóżko podwójne 20 €
Kaucja 100 €/mobilehome

Mobilehome typu: Lux Grand (Lanterna, San Marino, Soline, Dole) + 10 €/noc; X-line (Dole), X-line Design (Salinello) + 25 €/noc
Mobilehome typu: Classic (Stella del Sud, max. 4+1 os.) – 5 €/noc; Domus (max. 2+2 os.) – 5 €/noc
Mobilehome w strefie: Strefa Bella Vista (Orsera) + 10 €/noc; strefa A – Estensi + 10 €/noc
Ręczniki (komplet) + 5 € (ręczniki są wykonane z włókniny)
Konkretna jednostka mieszkalna: + 20 €/mobilehome; pobyt krótszy niż minimalna ilość nocy + 30 %

CENA W TABELI ZAWIERA

OPŁATY OBOWIĄZKOWE

USŁUGI DODATKOWE NA WYBÓR

Znizka za wcześniejszy 
zakup do 31. 12. 2019

–10 %

Check in 16.00 h.
Check out 9.00 h.

Období od–do

M
IN

IM
AL

NA
 IL

OŚ
Ć 

NO
CY

PI
ER

W
SZ

A 
DO

BA

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

Dow.
Dow.
Dow.
Dow.
Dow.
So
So
So
So

So

So
So
So

Dow.
Dow.

A B C D E F G H J
MobilehomeNamlotTYP ZAKWATEROWANIAÍ

KATEGORIA CENOWA

Domek

6 CAMPING VILLAGE &
RESORT POLJANA****

wyspa Lošinj,
Mali Lošinj

12 CAMPING DOLE**
Dalmacja,

Živogošče

12 CAMPING DOLE**
Dalmacja,

Živogošče

12 CAMPING DOLE**
Dalmacja,

Živogošče

20 RIVA NUOVA
CAMPING VILLAGE****

Abruzzo,
Martinsicuro

19 RIVA NUOVA
CAMPING VILLAGE****

Abruzzo,
Martinsicuro

23 CAMPING VILLE
DEGLI ULIVI***

wyspa Elba, 
Marina di Campo

1 LANTERNA PREMIUM
CAMPING RESORT****

Istria, 
Lanterna

1 LANTERNA PREMIUM
CAMPING RESORT****

Istria, 
Lanterna

3 ISTRA PREMIUM
CAMPING RESORT*****

Istria,
Funtana

15 UNION LIDO*****
Veneto,

Cavallino Treporti

2 SOLARIS FKK 
CAMPING RESORT***

Istria, 
Lanterna

5 CENTRO VACANZE
BI VILLAGE****

Istria,
Fažana

7 PADOVA PREMIUM
CAMPING RESORT****

wyspa Rab,
Rab

Podatki i opłaty lokalne (szczegóły – poszczególne lokalizacje)
Sprzątanie po zameldowaniu 60 €/mobilehome
Bielizna pościelowa i ręczniki: 15 €/os.
Kaucja 150 €/mobilehome

Mobilehome w I. strefie – morze (Istra) + 25 €/noc
Konkretna jednostka mieszkalna: + 20 €/mobilehome
Pobyt krótszy niż minimalna ilość nocy + 30 %
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www.victoria-mobilehome.com
Victoria mobilehome Premium Exclusive Grand

Victoria mobilehome Premium Exclusive Grand 2/2+2 36 m2 + zadaszony taras

Istrie, Funtana – Istra Premium Camping Resort 

od 80 €/noc 870 cm

41
0 

cm

Vybavení:
➤ 1 sypialnia z małżeńskim podwójnym łożem (164 x 204 cm), materac 18 cm,

pod łóżkami skrzynie o wysokości 35 cm
➤ 1 sypialnia z dwoma osobnymi łóżkami (84 x 205 cm), matrace 18 cm
➤ Pokój dzienny z rozkładanym podwójnym łóżkiem
➤ Kołdry i poduszki (poszwy za dopłatą)
➤ 2x prysznic, toaleta, umywalka, suszarka do włosów
➤ 2x Klimatyzacja, TV
➤ Kompletnie wyposażona kuchnia
➤ Lodówka 217 l, zmywarka, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, kuchenka 

mikrofalowa
➤ Zadaszony taras około 27 m2

➤ Meble ogrodowe (stół, krzesło, 2x leżak)
➤ Grill za dopłatą
➤ Miejsce parkingowe dla jednego pojazdu

Łoże małżeńskie Pokój mieszkalny z aneksem kuchennym (© Valamar Riviera) Sypialnia WC/Prysznic
3



www.victoria-mobilehome.com
Victoria mobilehome X-LineVictoria mobilehome X-Line Design

Wyposażenie:
➤ 1 sypialnia z małżeńskim podwójnym łożem
➤ 1 sypialnia z dwoma osobnymi łóżkami
➤ Pokój dzienny z rozkładanym podwójnym łóżkiem
➤ Kołdry i poduszki (poszwy za dopłatą)
➤ Prysznic, toaleta, umywalka (w różnych modyfikacjach)
➤ Klimatyzacja
➤ Kompletnie wyposażona kuchnia
➤ Lodówka 217 l, czajnik elektryczny, kuchenka 

mikrofalowa
➤ Zadaszony taras około 15 m2

➤ Meble ogrodowe (stół, krzesło, leżak)
➤ Miejsce parkingowe dla jednego pojazdu

Wyposażenie:
➤ 1 sypialnia z małżeńskim podwójnym łożem
➤ 1 sypialnia z dwoma osobnymi łóżkami
➤ Pokój dzienny z rozkładanym podwójnym łóżkiem
➤ Kołdry i poduszki (poszwy za dopłatą)
➤ Prysznic, toaleta, umywalka, suszarka do włosów
➤ Klimatyzacja
➤ Kompletnie wyposażona kuchnia
➤ Lodówka 217 l, zmywarka do naczyń, 

czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa
➤ Zadaszony taras około 10 m2

➤ Meble ogrodowe (stół, krzesło, leżak, 
wiszący fotel relaksacyjny)

➤ Miejsce parkingowe dla jednego pojazdu

Victoria mobilehome X-Line 2/2+2 32 m2 + zadaszony 
taras

Victoria mobilehome X-Line Design 2/2+2 32 m2 + zadaszony 
taras

Łoże małżeńskie Sypialnia WC/Prysznic

Dalmacja, Živogošče – Camping DoleAbruzzo, Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Aneks kuchennyWC/Prysznic

Łoże małżeńskie

Kącik jadalny

Sypialnia

Pokój dzienny

od 55 €/nocod 75 €/noc
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www.victoria-mobilehome.com
Victoria mobilehome LuxVictoria mobilehome Lux Grand

Wyposażenie:
➤ 1 sypialnia z małżeńskim podwójnym łożem
➤ 1 sypialnia z dwoma osobnymi łóżkami
➤ Pokój dzienny z rozkładanym podwójnym łóżkiem
➤ Kołdry i poduszki (poszwy za dopłatą)
➤ Prysznic, toaleta, umywalka (w różnym modyfikacjach)
➤ Klimatyzacja
➤ Kompletnie wyposażona kuchnia
➤ Lodówka 120–212 l, czajnik elektryczny, kuchenka 

mikrofalowa
➤ Zadaszony taras około 9–12,5 m2

➤ Meble ogrodowe (stół, krzesło, ew. leżak)
➤ Miejsce parkingowe dla jednego pojazdu

Wyposażenie:
➤ 1 sypialnia z małżeńskim podwójnym łożem
➤ 1 sypialnia z dwoma osobnymi łóżkami
➤ Pokój dzienny z rozkładanym podwójnym łóżkiem
➤ Kołdry i poduszki (poszwy za dopłatą)
➤ 2x zaplecze socjalne (prysznic, toaleta, umywalka)
➤ Klimatyzacja
➤ Kompletnie wyposażona kuchnia
➤ Lodówka 212 l, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa
➤ Zadaszony taras około 9–15 m2

➤ Meble ogrodowe (stół, krzesło, ew. leżak)
➤ Miejsce parkingowe dla jednego pojazdu

Victoria mobiiehome Lux 2/2+2 24 m2 + zadaszony tarasVictoria mobilehome Lux Grand 2/2+2 32 m2 + zadaszony taras

Abruzzo – Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Łoże małżeńskie Sypialnia WC/Prysznic

Obytná místnost

Łoże małżeńskie Sypialnia WC/Prysznic

Pokój mieszkalny z aneksem kuchennym

Wyspa Rab, Lopar – San Marino Camping Resort

od 30 €/nocod 40 €/noc
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770 cm

25
0 

cm

Victoria mobilehome Domus Victoria mobilehome Classic

Wyposażenie:
➤ 1 sypialnia z małżeńskim podwójnym łożem
➤ 1 mniejsze piętrowe łóżko dziecięce (2,4 m2)
➤ Kołdry i poduszki (poszwy za dopłatą)
➤ Prysznic, toaleta, umywalka
➤ Klimatyzacja
➤ Kompletnie wyposażony aneks kuchenny
➤ Lodówka 160 l, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa
➤ Altana namiotowa około 9 m2

➤ Meble ogrodowe (stół, krzesło, leżak)
➤ Miejsce parkingowe dla jednego pojazdu na wydzielonym parkingu
➤ Uwaga: niewielkie szafki

Wyposażenie:
➤ 1 sypialnia z małżeńskim podwójnym łożem
➤ 1 sypialnia z piętrowym łóżkiem
➤ Kołdry i poduszki (poszwy za dopłatą)
➤ Prysznic, toaleta, umywalka
➤ Klimatyzacja
➤ Kompletnie wyposażona kuchnia
➤ Lodówka 120 l, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa
➤ Zadaszony taras około 10 m2

➤ Meble ogrodowe (stół, krzesło, ew. leżak)
➤ Miejsce parkingowe dla jednego pojazdu

Victoria mobile home Classic 2/2+1 24 m2 + zadaszony 
taras

Victoria mobile home Domus 2/2 19 m2 + altana

Aneks kuchenny

Pokój dzienny

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

6
Łoże małżeńskie Łoże małżeńskieSypialnia dla dzieci Łóżko piętrowe Aneks kuchennyWC/Prysznic WC/PrysznicC

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



www.victoria-mobilehome.com

Wyposażenie:
➤ Dwie samodzielne sypialnie dla 2 osób
➤ Łóżko piatrowe dla 2 osób w dziennej części domku
➤ Kołdry i poduszki (poszwy za dopłatą)
➤ Wyposażony aneks kuchenny
➤ Lodówka 120 l
➤ Elektryczne oświetlenie, gniazdka elektryczne 220 V 
➤ Klimatizacja (za dopłatą, wyłącznie domki Cool)
➤ Zadaszony taras cca 5 m2

➤ Meble ogrodowe (stół, krzesło)
➤ Miejsce parkingowe dla jednego pojazdu

Victoria Domki/Domki Cool

Victoria domek 2/2+2 30 m2, zadaszony taras
Victoria domek Cool 2/2+2, klimatyzacja 30 m2, zadaszony 

taras

tylko domki Cool – płatny

SypialniaAneks kuchenny

Dalmacja, Živogošče – Camping Dole

Wyposażenie:
➤ Dwie samodzielne sypialnie wyposażone w łóżka 

z gąbkowymi materacami
➤ Kołdry i poduszki (poszwy za dopłatą)
➤ Wyposażony aneks kuchenny
➤ Lodówka 120 l
➤ Szafa
➤ Elektryczne oświetlenie, gniazdka elektryczne 220 V 
➤ Daszek przeciwsłoneczny
➤ Meble ogrodowe (stół, krzesło)
➤ Miejsce parkingowe dla jednego pojazdu

Victoria namioty z wyposażeniem

Victoria Namiot z wyposażeniem: 2/3
22 m2, daszek przeciwsłonecznyk

Pomieszczenie dzienne połączone z jedną z sypialni Wyposażony aneks kuchenny Szafa

Wyspa Rab

Pokój dzienny z łóżkiem piętrowym 

od 20 €/noc od 20 €/noc
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Lanterna

Vrsar

Peterdorf

Lopar
Rab

Biograd n. M.

Vodice

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 14
171615

18

19
20
21

22

23

24

25

Switzerland

Germany

Italy

Sardinia
Tyrrhenian Sea

Adriatic Sea
Corsica

Austria
Hungary

Slovakia

Czech Republic

Croatia

Bosnia

Montenegro
Kosovo

Albania

Mac
(FY

Serbia

Poland

Wodne atrakcje
bądź akwapark 

AnimacjeWellness

Basen

Turystyka 
rowerowa, 
ścieżki rowerowe

Wspinaczka, 
via ferrata

Restauracje

Boisko

Jazda konna

Minigolf,
golf

Plac zabaw

Siłownia bądź
centrum fitness

Możliwość nurko-
wania, 
kursy nurkowe

Pralka 
automatyczna

Supermarket 
lub minimarket

Zwierzęta 
domowe 
zabronione

Sauna

Tenis stołowy

UŻYWANE PIKTOGRAMY

Park rozrywki

Windsurfing
bądź żaglówki

Korty tenisowe

WiFi 

Trekking bądź
nordic walking

Boisko do siatkówki
bądź siatkówki 
plażowej

Możliwość 
grillowania

Bilard

Wędkarstwo

Obsługa 
plażowa

Odległość 
od plaży

Sat TV

Aby mogli się Państwo lepiej zorientować
w naszych lokalizacjach, do opisu wyposaże-
nia poszczególnych miejsc użyliśmy czytelne
piktogramy

8
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Typ zakwaterowania: Victoria mobilehome Lux/Lux Grand, ISTRIA – POREČ Victoria mobilehome Premium Exclusive Grand

Destynacja: Półwysep Lanterna znajduje się w najbardziej wysuniętej na północ części Poczerskiej Riwiery Znajduje się ona 9 km na północ
od miasta Poreč i 7 km na południe od miasta Novigrad. Ośrodek posiada pełną infrastrukturę przeznaczoną dla nowoczesnego i aktyw-
nego wypoczynku pośród wspaniałej śródziemnomorskiej przyrody. 
Kurort: Lanterna Premium Camping Resort to jeden z najbardziej znanych, największych i najlepiej wyposażonych kurortów w całej
Chorwacji z fantastyczną lokalizacja nad brzegiem morza na lesistym półwyspie Lanterna.
– Z nowymi basenami i miejscem do opalania w parku wodnym Aquamar. Jest tam do dyspozycji 16 basenów o łącznej powierzchni 2600 m2

Dwa baseny z atrakcjami wodnymi. Aquamar Lanterna – rodzinny park wodny i baseny odkryte. 
– Nowo utworzone plaże
– Zaplecze socjalne jest całkowicie wyremontowane, nowocześnie i komfortowo wyposażone
– Kemp Piazza – centralny plac
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Premium Exclusive Grand znajdują się w nowej strefie, około 200 m od aquaparku a cca 500 m od
plaży. Victoria mobilehome Lux i Lux Grand znajdują się w odległości 400 m od plaży „Kras“, blisko basenów dla dzieci. Mobilehome Lux nr
15 i 16 znajduja się na południowy zachód od recepcji. Położone są około 800 m od głównej plaży kempingu i około 2 km od rodzinnego
aquaparku.
Plaża: długość – 3 km, odznaczona Błękitną Flagą za czystą wodę  Jest to plaża piaszczysto-żwirowa, z naprzemiennie położonymi kamie-
niami i betonowymi płatami z łagodnym zejściem do wody. Trawiaste i żwirowe obszary do opalania. Możliwość wynajmu parasoli i leża-
ków. Zaleca się korzystać z obuwia do wody.
Sport i zabawa: 
– V Sport Park – teren sportowy (tenis, boisko wielofunkcyjne, boccia, skate park, tenis stołowy, V Sport Point) • szeroka gama przestron-

nych placów zabaw • placów zabaw • minigolf Terra Magica z 18 dołkami i atrakcjami wodnymi • Programy sportowe i rozrywkowe od
maja do września • Codzienny program animacji i fitness dla wszystkich grup wiekowych • Nowy plac zabaw Elfów Kontiči jest wyjąt-
kowy, ponieważ obejmuje mały dom, który podobno zamieszkiwany jest przez istryjskie leśne elfy o nazwie Kontichi • Family Mega Luxury
Pitch składa się z czterech połączonych pól o dużym obszarze centralnym 400 m2, wyposażony w grill i stoły.

– Wieczorny program muzyczny i rozrywkowy • szeroki wybór restauracji i barów • Letnie noce Lanterna - przeżyj nocną letnią zabawę!
Propozycje wycieczek: Poreč, Novigrad, Kanał Limski, Rovinj, Vrsar, 
Pula, Brijuni, Wenecja.

Sezon: 10. 4.–27. 9. 2020
Kategoria cenowa:  mobillehome Lux/Lux Grand G Premium Exclusive Grand I
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna os./noc: 1,0 €, dziecko w wieku 12–18 lat 50 %; rejestracja/os. 1,0 €

500/100 m 30 HRK/g.Za darmo

400 m

1500 m

400 m

20 HRK/g.70 HRK/g.

Za darmo

Za darmo Wszyst. 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 – zestaw basenów z morską wodą

Lanterna Premium Camping Resort – piaszczysto-żwirowa plaża 

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

Victoria mobilehome
Lux a Lux Grand

Aquamar Lanterna

Victoria mobilehome
Premium Exclusive Grand

Lanterna Premium Camping Resort – Victoria Premium mobilehome Exclusive Grand

NNaajjwwyyżżsszzeejj  jjaakkoośśccii  rrooddzziinnnnii  kkuurruutt  kkllaassyy  pprreemmiiuumm

www.victoria-mobilehome.com

© Valamar Riviera

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

60–235 €

9

Mobilehome
Premium



ISTRIA – POREČ Typ zakwaterowania: Victoria mobilehome Lux

Destynacja: Lanterna to zalesiony półwysep w najdalej wysuniętej na północ części Poreczeńskiego wybrzeża (9 km od Poreczy, 7 km od
Novigradu). 
Kurort: Solaris Camping Resort dla naturystów znajduje się na pięknym zalesionym półwyspie Lanterna. Sąsiaduje z kompleksem apartamen-
tów Lanterna i Solaris, którego jest częścią. Z kurortem Lanterna Premium Camping jest połączony nabrzeżną promenadą obiegającą półwy-
sep Lanterna. W ośrodku Solaris oraz między poszczególnymi kurortami półwyspu kursuje pociąg turystyczny, który umożliwia dogodne połąc-
zenie między kurortami a pobliską miejscowością Tar z dużym supermarketem. Ośrodek wyposażony jest w recepcję, sklep, rynek, piekarnię,
pięć restauracji, grille i tawerny (można zamówić częściowe wyżywienie w formie bufetu). W pobliżu recepcji jest dostępne darmowe WiFi.
Dominantą kurortu Solaris jest zróżnicowane wybrzeże o długości 2,5 km, z pięknymi zatokami i romantycznymi widokami na przeważnie ot-
warte morze. Znajdują się tutaj również dwie naturalne żwirowe plaże Galeb i Sidro, z których jedna jest odznaczona błękitną flagą oznacza-
jącą czyste morze i plażę. Do dyspozycji jest naturystyczny basen ze słodką wodą, znajdujący się przy plażdy Sidro. Tam również znajduje się
centrów sportów wodnych. 
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux znajdują się w zalesionej części kurortu około 400 m od nabrzeża z plażami Galeb a Sidro.
Plaże: Linia brzegowa składa się z naturalnych plaż naturystycznych o długości 1,5 km z betonowymi płytami i łagodnym zejściem do wody, a
także trawiastych, częściowo zacienionych obszarów nad naturalnym wybrzeżem. Na terenie ośrodka znajdują się dwie uregulowane żwirowe
plaże Galeb i Sidro - wejście do wody jest łągodne, odpowiednie dla dzieci. Zaleca się korzystać z obuwia do wody.
Sport i zabawa: Naturystyczny basen ze słoną wodą położony przy plaży, centrum sportów wodnych, korty tenisowe, siatkówka plażowa, wie-
lofunkcyjny plac zabaw i wypożyczalnia rowerów. Za opłatą można korzystać z parków wodnych, minigolfa, rowerów wodnych, kajaków, łodzi
motorowych, rowerów, trampolin, leżaków i parasoli, a nawet odbyć próbne nurkowanie. W sezonie (1. 7.–1. 9.) można korzystać z usług pro-
fesjonalnych animatorów oraz brać udział w programach rozywkowych dla dzieci i dorosłych. Co roku 4 sierpnia odbywa się sławny Karneval
Solaris. Dodatkowe atrakcje oferuje położone niedaleko centrum sportowe Lanterna. 
Propozycje wycieczek: Poreč, Novigrad, Kanał Limski, Rovinj, Vrsar, Pula, Brijuni, Wenecja.

Sezon: 25. 4.–27. 9. 2020 
Kategoria cenowa: mobilehome D
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna os./noc: 1,0 €, dziecko w wieku 12–18 lat 50 %; rejestracja/os. 1,0 €

GPS: N 45°17’26”
E 13°35’4”

2 SOLARIS Naturist Camping Resort***

400 m Za darmo Za darmoZa darmo300 m100 m Za darmo
w recepcję Platne400 m

Solaris Camping Resort – restauracje

Solaris Camping Resort – plaża

Solaris Camping Resort

Solaris Camping Resort – naturystyczny basen ze słodką wodą

Solaris Camping Resort – Victoria mobilehome Lux

KKuurroorrtt  nnaattuurryyssttyycczznnyy

70 HRK/g.

www.victoria-mobilehome.com

Lanterna
u Poreče
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© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

30–115 €



Typ zakwaterowania: ISTRIA – FUNTANA Victoria mobilehome Premium Exclusive

Destynacja: Funtana to urocze letnisko, położone na półwyspie Istrijskim między miejscowościami Poreč i Vrsar. Stanowi naj-
bardziej wysuniętą na południe część Riwiery Porec, powszechnie uważanej za najbardziej rozwinięty region turystyczny w Chor-
wacji. Nazwa miejscowości pochodzi od źródeł, które licznie występują na tym obszarze. Wybrzeże jest różnorodne, otoczone ma-
łymi romantycznymi wysepkami. Obszar jest obficie zalesiony i przeplatany ścieżkami rowerowymi. Najbliższe atrakcje turystycz-
ne to Vrsar (ok. 3 km), Zatoka Lima (6 km), Porec (7 km) lub Rovinj (13 km). Dla zabawy można wybrać się do „Dinoparku“ Funtana
lub Aquaparku Istralandia (29 km). Oczywiście Funtana oferuje również wiele restauracji, tawern i barów grillowych z lokalnymi
przysmakami kulinarnymi oraz bogaty wybór win istryjskich.
Kurort: Kurort premium z pierwszorzędnymi udogodnieniami i usługami:
– Piazza – centralny plac kempingowy z restauracją Grano Duro Pizza & Pasta, sklepami, barami i miejscem dla prywatnych im-

prez, a wszystko to w fantastycznej śródziemnomorskiej scenerii.
– Oliva Grill – smaczna kuchnia śródziemnomorska na bazie specjalności z grilla, przekąsek i lekkich sałatek.
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Premium Exclusive Grand znajdują się w śródziemnomorskiej zieleni, w okolicy kurortu
Orlando, w bezpośrednim sąsiedztwie plaży (ok. 30–100 m).
Plaże: Wybrzeże kurortu ma 1,5 km długości i różne rodzaje plaż. Doskonała rodzinna plaża Val Maro Plaža - żwirowa plaża o dłu-
gości 550 m odznaczona błękitną flagą i pięknym widokiem na Vrsar jest jedną z najpiękniejszych plaż na Adriatyku. Pozostałe
plaże kurortu – Marina plaža, Sunset plaža i Reverol plaža – są surowe, naturalne, utworzone przez kamienne płaty z łagodnymi
zejściami do wody. W niektórych miejscach znajdują się głazy i trawiaste miejsca do opalania. Oczywiście jest wiele atrakcji wod-
nych, rowery wodne i kajaki.
Sport i zabawa:
– Aquamar – rodzinny park wodny premium o powierzchni ponad 1000 m2 z basenami, atrakcjami wodnymi i zjeżdżalniami o dłu-

gości 350 m; największym z nich jest Twister Slide o wysokości 10 m.
– Przestronna strefa rozrywki wewnętrznej z różnorodnymi zajęciami i programami odbywającymi się w teatrze Istra, klubach dla

dzieci i holu Vetri.
– Historic Island Edutainment Park – przygoda na wyspie Školjić, która pozwala dzieciom i młodzieży stać się odkrywcami i mi-

eszkańcami epoki brązu przy niewielkiej pomocy ich gospodarzy Epi i Tea.
– Balance Mediterranean Spa – wellness.
– Codzienny program animacji i fitness dla wszystkich grup wiekowych. Wieczorne programy muzyczne i rozrywkowe.
– Pokój dzienny dla nastolatków – oaza dla nastolatków.
– Valamar Funtana Summerfest – świetna zabawa przez całe lato dla wszystkich grup wiekowych!
– Super Maro programy dla dzieci w wieku 3–7 lat i 7–11 lat, a także Maro Baby Club dla dzieci poniżej 3 lat. W sezonie codzienne

bogate programy animacyjne dla dzieci i dorosłych, codzienne programy sportowe.
– Na centralnym placu Piazza codzienne programy rozrywkowe i wieczory taneczne.
– V Sport Park – teren sportowy, wielofunkcyjne boisko sportowe, siatkówka plażowa i plac zabaw.
– V Sport Marina i V Sport Bella Vista – duży wybór popularnych sportów wodnych.
– Terra Magica – 18-dołkowe pole do minigolfa, z których każdy dołek przedstawia widok lub historię Istrii.
– Szeroka gama różnych placów zabaw i boisk w strefach Marina, Sunset, Bella Vista i Orlandin

bezpośrednio nad morzem lub wewnątrz śródziemnomorska zieleń.
Propozycje wycieczek: Vrsar, Porec, Zatoka Lima, Rovinj, aquapark Istralandia.

Sezon: 4. 4.–8. 11. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome J
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna os./noc: 1,0 €, dziecko w wieku 12–18 lat 50 %; rejestracja/os. 1,0 €
Mobilehome I strefa (morze) 25 €/noc

GPS: N 45°10’28”
E 13°35’32”

3 ISTRA Premium Camping Resort*****

cca 200 m

Za darmoZa darmo Za darmo W okolicyPlatne30–100 m Na kempingu cca 200 mPlatne 200 m

Istra Premium Camping Resort

Istra Premium Camping Resort

Istra Premium Camping Resort – plaża© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

MMoobbiilleehhoommee  PPrreemmiiuumm  II..  SSttrreeffaa

PPiieerrwwsszzyy  ppiięęcciiooggwwiiaazzddkkoowwyy  oośśrrooddeekk
nnaajjwwyyżżsszzeejj  kkllaassyy  nnaa  IIssttrriiii

cca 200 m

www.victoria-mobilehome.com

Za darmo
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mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

90–295 €



4 ORSERA Camping Resort***
ISTRIA – VRSAR Typy zakwaterowania: Victoria mobilehome Lux / namiot

Destynacja: Vrsar to słynne centrum turystyczne poreczskiego wybrzeża – leży 10 km na południe od miasta Poreč
Wybrzeże jest wcięte z licznymi  małymi wysepkami Na południe od Vrsaru znajduje się znany Limski Kanał (rezerwat pr-
zyrody z hodowlą ryb i muszli)
Kurort: Orsera Camping Resort znajduje się na obrzeżach miasta i jest otoczony bujną zielenią Jest bardzo dobrze wypo-
sażony i utrzymany, ma piękną restaurację, kiosk spożywczy, stragan z warzywami, kantor i bankomat. 
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux znajdują się na tarasach nad recepcją około 200 m od plaży. Mobilehome nr
11–14 są postawione w cieniach drzew, także na tarasach, około 200 m od plaży. Victoria namioty stoji v cieniu drzew
także około 200 m od plaży.
Plaże: Betonowe i żwirowe. Do wody zalecane obuwie. 
Sport i zabawa: W sezonie odbywają się sportowe animacje, ćwiczenia, nordic walking, stretching, płatne tajskie masaże,
wieczorem muzyka na żywo. Maro klub dla dzieci w wieku 4–12 lat, plac zabaw i mały basen dla dzieci. W pobliżu kem-
pingu boisko do siatkówki plażowej. Idelne warunki dla nurkowania (możliwość odbycia kursu nurkowego), na plaży zna-
jduje się wypożyczalnia łódek i rowerów wodnych. W Vrsar wypożyczalnia rowerów i skuterów.
Propozycje wycieczek: Poreč, Limski Kanał, Rovinj, 
Pula, Brijuni, Wenecja.

Orsera Camping Resort – plac zabawOrsera Camping Resort – plaża Orsera Camping Resort – plaża

Sezon: mobile home 10. 4.–26. 9. 2020 / namiot 5. 6.–13. 9. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome E  / namiot A
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna os./noc: 1,0 €, dziecko w wieku 12–18 lat 50 %; rejestracja/os. 1,0 €
Mobilhome strefa Bella Vista 10 €/noc

GPS: N 45°9’19.973”
E 13°36’36.349”

5 km

Platne

v kempu

Za darmo

1500 m

2 km

Za darmo

Za darmo Gaz

20 HRK/d.200 m45 HRK

10 km Mobile home25 €/dzień 
Namiot
8 €/noc

Vrsar – Orsera Camping Resort

MMaalloowwnniicczzyy  oośśrrooddeekk  nnaa  oobbrrzzeeżżaacchh  uurroocczzeeggoo  VVrrssaarr

Orsera Camping Resort

© Valamar Riviera© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera
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www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

30–145 €

nnaammiioott//nnoocc

20–80 €



5 Centro Vacanze BI VILLAGE****

Centro Vacanze Bi Village – Adventure Park

Centro Vacanze Bi Village

Pula

Centro Vacanze Bi Village – baseny Centro Vacanze Bi Village – pláž

ISTRIA – FAŽANA Typ zakwaterowania: Victoria mobilehome Lux Grand

Destynacja: Fažana to małe rybackie miasteczko w południowo-zachodniej części wybrzeża Istry. Dzięki swojemu poło-
żeniu jest idealne do odwiedzania Parku Narodowego Brijuni. Jest również oddalone zaledwie 5 km od Puly, znanego
prawosławnego centrum turystycznego z zabytkami pochodzącymi z czasów rzymskich. 
Kurort: Luksusowy kurort Centro Vacanze Bi Village jest otoczony śródziemnomorską roślinnością. Są tu trzy restauracje,
bar, cukiernia, jogurtownia, lodziarnia, beach-bar, supermarket, minimarket, bankomat, salon kosmetyczny, kantor i ga-
binet lekarski. 
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux Grand znajdują w odległości się około 250 m od kamienistej plaży i około 100
m od kompleksu basenów „Garden Pool“ dla dzieci i dorosłych. 
Plaże: Przestronna, długa na 1 km kamienista z widokiem na Park Narodowy Brijuni. Czyste morze odznaczone błękit-
ną flagą. Zejście do wody jest łagodne, leżaki za dopłatą Zaleca się korzystać z obuwia do wody. 
Sport i zabawa: Trzy zewnętrzne baseny słodkowodne, basen dla dzieci ze zjeżdżalnią i strefą relaksu, 2 boiska do kos-
zykówki i siatkówki, boisko do piłki ręcznej, 2 boiska do piłki nożnej i dwa korty tenisowe, tenis stołowy, strzelnica łu-
cznicza, siłownia, Advantage park z trasą koronami drzew, zewnętrzny fitness park i sala dla gier i zabaw. Odbywają się
tu regularne sportowe kursy windsurfingu i nurkowania. Do dyspozycji jest wypożyczalnia kajaków, łodzi, rowerów wod-
nych i rowerów (za dopłatą). W sezonie liczne bogate programy animacyjne, konkursy dla dzieci i dorosłych, mini club,
zawody sportowe, gdy na plaży i wieczorne programy rozrywkowe. 
Propozycje wycieczek: Pula, Brijuni, Poreč, 
Novigrad, Rovinj, jezioro Limskie. 

Sezon: 25. 4.–4. 10. 2020 
Kategoria cenowa: mobilehome F 
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna os./noc: 1,0 €, dziecko w wieku 12–18 lat 50 %; rejestracja/os. 1,0 €

GPS: N 44°55’00”
E 13°48’31”

Fotbal
150 HRK/g.75 HRK/g.

Beachvolejbal
150 HRK/g. El./gaz

50 m50 m 35 HRK
80–100
HRK/d.250 m

Na świeżym
powietrzu 

CCzztteerrooggiiwwaazzddkkoowwyy  oośśrrooddeekk  wwee  wwłłoosskkiimm  
ssttyylluu  zz  wwiiddookkiieemm  nnaa  PPaarrkk  NNaarrooddoowwyy  BBrriijjuunnii

Centro Vacanze Bi Village – plaża
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www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

40–165 €



6 Camping Village & Resort POLJANA****
Typ zakwaterowania: WYSPA LOŠINJ – MALI LOŠINJ Victoria mobilehome Lux

Destynacja: Wyspa Lošinj, jedna z najchętniej odwiedzanych chorwackich wysp, znajduje się w północnej części
Jadranu w zewnętrznym pasmie Wysp Kwarneńskich, na południowy wschód od wybrzeża Istrii. Słynie z pięknych
plaży, dziewiczej przyrody, sosnowych lasów, ale również delfinów i czystego środowiska naturalnego. 
Kurort: Camping Village & Resort Poljana znajduje się w najdalej na południe wysuniętej części wyspy, 4 km od
miasta Mali Lošinj. To idealne miejsce dla relaksu i harmonii z przyrodą. Znajduje się tu supermarket, bar, kawi-
arnia i restauracja. 
Noclegi Victoria: VIctoria mobilehome Lux znajdują się na tarasach i otoczone są śródziemnomorską roślinnością,
z częściowym widokiem na Zalew Loszyński i miasteszko Mali Lošinj. Odległość od moża to około 100 m, zaś od
plaży 150 m. 
Plaże: Mniejsza piaskowo-kamienista plaża oraz naturalna kamienista plaża z uregulowanymi zejściami do wody.
Część plaży jest wykorzystywana przez naturystów. Czyste morze odznaczone błękitną flagą. Na plaży znajduje się
wypożyczalnia łodzi. Zaleca się korzystać z obuwia do wody. 
Sport i zabawa: Boiska piłkarskie i dla dzieci, boisko do siatkówki plażowej, wypożyczalnia rowerów i paddleboar-
dów. Niedaleko kempingu znajduje się zatoka przeznaczona do nurkowania. W sezonie wakacyjnym organizowa-
ne są programy animacyjne dla dzieci (mini club) i dorosłych, wydarzenia sportowe i towarzyskie, joga i pilates.
W okolicy gęsta sieć ścieżek rowerowych. 
Propozycje wycieczek: Ostrovy Susak, Ilovik, Unije, Srakane, Rab.

Sezon: 10. 4.–26. 9. 2020 
Kategoria cenowa: mobilehome E
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna os./noc: 1,0 €, dziecko w wieku 12–18 lat 50 %; rejestracja/os. 1,0 €

GPS: N 44°33’20”
E 14°26’31”

Camping Village & Resort Poljana – plaża

Camping Village & Resort Poljana

Camping Village & Resort Poljana

77 HRK/g. Do pilki noz.
150 HRK/g.1500 m Za darmo el./gaz

400 m100 m 38 HRK/d.40 HRK

150 m

Mali LošinjCamping Village & Resort Poljana – Victoria mobilehome Lux

DDzziieewwiicczzaa  nnaattuurraa

WWyyssppaa  wwiittaallnnoośśccii

KKeemmppiinngg  rrookkuu  22001177

Victoria
mobilehome Lux
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www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillee  hhoommee//nnoocc

30–145 €



Typy zakwaterowania: Victoria mobilehome PremiumWYSPA RAB – RAB Exclusive Grand i Chalets

Destynacja: Rab jest jedną z najpiękniejszych wysp Jadranu - światowej sławyuzdrowisko – nazywa się je „Małym Dubrownikiem“.
Kurort: Ośrodek Padova Premium Camping Resort położony jest w atrakcyjnej lokalizacji bezpośrednio nad morzem, w pobliżu zabyt-
kowego centrum Rabu (około 30 minut pieszo). Ośrodek jest całkowicie odnowiony: 
• Nowe baseny i zjeżdżalnie z miejscem do opalania • Nowy basen dla dzieci ze zjeżdżalniami
• Piazza – centralny plac ze sklepami, barami, miejscami do zabawy i relaksu • Mezzino Snack Bar • Restauracja i bar 
• Codzienny program animacji i fitness dla wszystkich grup wiekowych • Program rodzinny Maro
• Dobrze utrzymane place zabaw • Rozrywka dla dzieci, miniklub i plac zabaw
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Premium Exclusive Grand położone są na tarasach 50–100 m od plaży. Victoria mobilehome
Premium Exclusive Chalets położone są na tarasach 50 m od plaży!
Plaże: 250-metrowa piaszczysta i żwirowa plaża łagodnym wejściem do wody, zorientowana na otwarte morze. W pobliżu obozu zna-
jduje się wypożyczalnia rowerów wodnych, skuterów wodnych i łodzi motorowych.
Sport i zabawa: Boisko wielofunkcyjne, w szczycie sezonu organizowane są programy animacyjne dla dzieci i dorosłych, Maro Club dla
dzieci, wspólne ćwiczenia, występy magika i aquaaerobik, dla dzieci przeznaczony jest plac zabaw z huśtawkami i trampoliną. W po-
bliżu kempingu znajduje się wypożyczalnia skuterów, quadów, atrakcji wodnych i łodzi motorowych (do 5 kW mocy bez licencji).
Propozycje wycieczek: Statki (Krk, Pag, Goli Lošinj), Plitwickie Jeziora.
Serwis Victoria: Wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Padova Premium Camping Resort – plaża

© Valamar Riviera

Padova Premium Camping Resort, z tyłu miasto Rab

Sezon: 25. 4.–11. 10. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome I
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna os./noc: 1,0 €, dziecko w wieku 12–18 lat 50 %; rejestracja/os. 1,0 €

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

7 PADOVA Premium Camping Resort****

PPiiaasszzcczzyyssttaa  ppllaażżaa  ii  mmoorrsskkiiee  ddnnoo

© Valamar Riviera

www.victoria-mobilehome.com

Victoria mobilehome Premium Exclusive Grand

Padova Premium Camping Resort – nowe baseny

© Valamar Riviera
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Sat. TV Za darmo200 m200 m Wszyst. typy60 HRK50–100 m45 HRK Za darmo

NNoowwyy  cczztteerrooggwwiiaazzddkkoowwyy  oośśrrooddeekk  PPrreemmiiuumm  ii  uurroocczzyy  RRaabb

ZZeessttaaww  bbaasseennóóww  ii  zzjjeeżżddżżaallnnii,,  PPiiaazzzzaa  --  bbaarryy,,  ttaarrgg  ii  aanniimmaaccjjaa

MMoobbiilleehhoommee  VViiccttoorriiaa  PPrreemmiiuumm  --  mmaakkssyymmaallnnyy
kkoommffoorrtt  ppooddcczzaass  ppoobbyyttuu  nnaa  łłoonniiee  nnaattuurryy

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

80–235 €

© Valamar Riviera



WYSPA RAB – LOPAR Typy zakwaterowania: mobilehome Lux, Lux Grand / namiot

Destynacja: Lopar leży w północnowschodniej części wyspy, wzdłuż długiej na 1,5 km piaszczystej plaży, zwanej „Rajska plaża“. Odległość od miasta Rab wynosi 15 km.
Kurort: San Marino Camping Resort to nowoczesnym kemping z wysokiej jakości wyposażeniem: centrum zakupowe ze sklepem spożywczym, restauracja, disco-club,
centrum zabaw, kawiarnia, cukiernia, kantor i bankomat.
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux Grand znajdują się w strefie domów mobilnych około 300 m od głównej plaży. Victoria mobilehome Lux znajduja się w no-
wych strefach – strefa 2020 i strefa Garden – około 300 m od głównej plaży. Victoria mobilehome Premium Exclusive Family znajduja się w strefe 2020, również
około 300 m od głównej plaży. Namioty Victoria znajdują się w cieniu drzew i liściastego gaju około 200 m od głównej plaży.
Plaże: Plaża jest piaszczysta, obszerna, z łagodnym wejściem do wody, dogodna również dla dzieci. W okolicy inne plaże piaszczyste, wiele z nich FKK.
Sport i zabawa: Ziemne korty tenisowe, boiska (piłka nozna, koszykówka), minigolf, tenis stołowy i skutery. Przy recepcji znajduje się darmowy plac zabaw.  Na pla-
ży znajduje się boisko do siatkówki plażowej i zjeżdżalnie wodne. Możliwość nurkowania, wynajmu skuterów wodnych, rowerów wodnych, łodzi motorowych, nart
wodnych, samochodów dla dzieci i desek surfingowych. Na terenie znajduje się również wellness i zadaszony baby-club. W sezonie odbywają się bogate programy
kulturalne, Impy Club (z wyjątkiem weekendów) – przedszkole dla dzieci, w godzinach wieczornych mini-disco oraz iluzjonista. W sezonie na tarasie hotelu co wiec-
zór odbywa się program kulturalny (z wyjątkiem sobót), na plaży zuma i aerobic. W pobliżu znajdują się ziemne korty tenisowe i minigolf.
Propozycje wycieczek: Plitwicke jeziora, zwiedznianie okolicznych wysp, Baška. 
Serwis Victoria: Wypożyczalnia sprzętu sportowego (rowery).

San Marino Camping Resort i Rajska Plaža

Sezon: mobilehome  25. 4.–4. 10. 2020 / namiot 30. 5.–20. 9. 2020    
Kategoria cenowa: mobilehome G  / namiot A
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna os./noc: 1,0 €, dziecko w wieku 12–18 lat 50 %; rejestracja/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 mZa darmo 200 m Publiczny100 HRK/d.200–300 m Za darmo1000 m

45 HRK

50 HRK Mobilehome
Namiot
8 €/noc

UUnniikkaallnnaa  ppiiaasszzcczzyyssttaa  RRaajjsskkaa  PPllaażżaa

CCzztteerrooggwwiiaazzddkkoowwyy  oośśrrooddeekk  zz  wweellllnneessss  ii  ssppaa

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera © Valamar Riviera

Naturystyczna plaża Sahara na cyplu Lopar

San Marino Camping Resort – Victoria mobilehome Lux Grand

16

San Marino Camping Resort

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

50–195 €

nnaammiioott//nnoocc

20–80 €
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9 Camping Park SOLINE****

Fun Park Mirnovec

Camping Park Soline – restauracja

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

Camping Park Soline

DALMACJA – BIOGRAD NA MORU Typy zakwaterowania: mobilehome Lux, Lux Grand

Destynacja: Leży około 30 km od Zadaru, jest punktem wypadowym wycieczek do Paklenicy, na wodospady Krka i wyspy Kornati. Niedaleko zna-
jduje się również największe słodkowodne jezioro Chorwacji – Vransko jezero.
Kurort: Camping Park Soline znajduje się w zagajniku na południowym kraju Biogradu, bezpośrednio nad morzem, w strefie wypoczynkowej.
Restauracja, bar, piekarnia, bankomat i kantor. Promenada otoczoną restauracjami, barami i kawiarniami w ciągu 20 minut można dotrzeć aż
do centrum Biogradu. 
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux i Lux Grand znajdują się w cieniu sosnowego zagajnika, około 50–200 m. od plaży.
Plaże: Naturalny żwir, skały i betonowe umocnienia z wygodnymi wejściami do wody. W pobliżu znajduje się zatoka z plażą z piaszczystego 
żwiru. 
Sport i zabawa: plac zabaw, tenis stołowy, zjeżdżalnia wodna. Niedaleko kempingu znajdują się bulodrom (pétanque), ziemne korty tenisowe
oraz odkryty basen miejski z boiskiem do piłki wodnej, na plaży boisko do siatkówki plażowej. W sezonie dziecięcy klub, dyskoteka i animacje.
Na miejscu znajdują się bary nocne i odbywają się koncerty. Park rozrywki znajduje się w odległości 2 km. Wypożyczalnia rowerów i skuterów
znajduje się w Biogradzie.  
Propozycje wycieczek: Kornati, Krka, plitvicke jeziora, kanał paszmanski, Šibenik, Fun Park Mirnovec.
Serwis Victoria: Wypożyczalnia sprzętu sportowego. 150/300 m

400 m Za darmo

250 m

Za darmo60 HRK/g.Za darmo 100/200 m Pu./węgielod 30 HRK50–200 m 200 m35 HRK

Sezon: 25. 4.–26. 9. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome E
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna os./noc: 1,0 €, dziecko w wieku 12–18 lat 50 %; rejestracja/os. 1,0 €

GPS: N 43°56’8.599”
E 15°26’37.583”

2 km

Park narodowy Slapovi Krka

JJaakkoośśćć  ww  ddoosskkoonnaałłeejj  cceenniiee

PPllaażżee  zz  bbiiaałłyymm  ppiiaasskkiieemm,,  ppaarrkkii  nnaarrooddoowwee  
ii  pprrzzyyjjeemmnnyy  kkuurroorrtt  nniieeddaalleekkoo  BBiiooggrraadduu  nnaa  MMoorruu

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

40–145 €

Camping Park Soline – plaża

Victoria
mobilehome

Lux i Lux Grand



DALMACJA – WYSPA MURTER Typy zakwaterowania: mobilehome / namiot

Destynacja: Znajduje się około 20 km od Šibeniku, wyspa jest połączona z lądem mostem Jest punktem wypadowym dla
wycieczek paku narodowego Wodospady Krka i parku narodowego Wyspy Kornati
Kurort: Jezera Village Holiday Resort znajduje się w pobliżu miasteczek Tisno (1,5 km), Jezera (2 km) i Murter (6 km) na
wschodniej części wyspy. Resort jest obszerny, otoczony roślinami, dobrze wyposażony i utrzymany. Znajduje się tu re-
cepcja z sejfem, sklep spożywczy, restauracja, kantor i kącik dziecięcy, sala telewizyjna. 
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux znajdują się na tarasach w cieniu sosen, około 70 m od morza; namioty Victoria
znajdują się na tarasach w półcieniu sosten, około 70 m od morza.
Plaża: główna plaża jest piaszczysta i łagodnie zstępuje do wody. Dno morza jest kamieniste. Naturalna plaża z widokiem
na otwarte morze i park narodowy Kornati około 30 min na piechjotę. Do wody zaleca się obuwie. 
Sport i zabawa: Plac zabaw, tenis stołowy, korty tenisowe, minigolf, na plaży znajduje się wypożyczalnia rowerów wod-
nych, desek surfingowych, katamaranów oraz szkoła nurkowania. W sezonie odbywają się atrakcyjne programy anima-
cyjne dla dzieci i dorosłych, aerobik, aqua aerobik, konkursy, nauka salsy i języka chorwackiego, szkoła surfingu. Polecamy
przejażdżki po okolicy na łyżworolkach. W Tisnie wynajem łodzi motorowych. W miasteczku Murter wypożyczalnia samo-
chodów i skuterów.
Propozycje wycieczek: Park narodowy Kornati, park narodowy Krka, park narodowy Plitvická jezera, park narodowy
Paklenica, aqua park Solaris, Šibenik, Skradin.
Serwis Victoria: Wypożyczalnia sprzętu sportowego.

300 m

Za darmo

300 m

12 HRK/g.40 HRK/g.

3 d. za darmo

gaz/el.10–50 HRK

70–150 m

20–450 m

50 HRK

Sezon: mobile home: 8. 5.–26. 9. 2020 / namiot 30. 5.–13. 9. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome E / namiot A
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna os./noc: 1,0 €, dziecko w wieku 12–18 lat 50 %; rejestracja/os. 1,0 €

GPS: N 43°47’34”
E 15°37’37”

10 JEZERA Village Holiday Resort***

Namiot
8 €/noc8 HRK/g.2500 m Mobilehome

Jezera Village Holiday Resort – plażaJezera Village Holiday Resort – Victoria mobilehome Lux

KKlliimmaattyyzzoowwaannee  pprrzzyycczzeeppyy  kkeemmppiinnggoowwee,,
rreellaakkss  ii  ooddppoocczzyynneekk  nnaa  łłoonniiee  nnaattuurryy

Jezera Village Holiday Resort – plaża

TTaamm,,  ggddzziiee  zzaacczzyynnaajjąą  ssiięę  wwyyssppyy  KKoorrnnaattii......

www.victoria-mobilehome.com

Jezera Village Holiday Resort – plażaNP Kornati18

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

40–145 €

nnaammiioott//nnoocc

20–80 €



DALMACJA – VODICE Typy zakwaterowania: mobilehome Lux

Destynacja: Vodice - znane centrum turystyczne, które jest punktem wyjścia dla zwiedzania trzech parków
narodowych - archipelag Kornati, wodospady na rzece Krka i naturalny kanion Paklenica. Częstym celem wy-
cieczek jest również Šibenik (15 km) – renesansowy dom świętego Jakuba. Nawet mimo wielkiego ruchu tu-
rystycznego Vodice pozostają spokojną miejscowością letniskową z urozmaiconą ofertą wycieczek na stat-
kach oraz przyjemnymi spacerami po nadbrzeżnych promenadach, których wakacyjny charakter podkreślają
setki łodzi i jachtów zacumowanych w marinie. Lokalizacja kempingu jest korzystna zarówno dla miłośników
miejskiego gwaru jak i dla tych, którzy preferują piękno przyrody bądź zabytki. 
Kurort: Camping Imperial znajduje się bezpośrednio w mieście Vodice, na pięknej kamienistej plaży (szeroka
oferta rozrywek, 10 minut piechotą od centrum). Cała powierzchnia kempingu jest obsadzona sosnami i dr-
zewami oliwnymi. Kemping jest połączony z hotelem Imperial, z usług którego mogą korzystać również go-
ście kempingu - restauracja à la carte oraz wszystkie zajęcia sportowe. 
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux znajdują się wpółcieniu w odległości około 80 m od plaży. 
Plaża: kamienista, z wybetonowanymi miejscami do opalania. Zaleca się korzystać z obuwia do wody. 
Atrakcje sportowe i rozrywkowe: dwa baseny (zewnętrzny i kryty), korty tenisowe, tenis stołowy, boisko do
piłki siatkowej, fitness, kręgle, plac zabaw dla dzieci, możliwość żeglowania i surfowania. 
Propozycje wycieczek: Park Narodowy Kornati, Park Narodowy Paklenica, Park Narodowy 
Krka, Šibenik, Zadar, Nin, Fun Park Mirnovec.

Sezon: 8. 5.–4. 10. 2020 
Kategoria cenowa: mobilehome E
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna os./noc: 1,0 €, dziecko w wieku 12–18 lat 50 %; rejestracja/os. 1,0 €

Platne 80 m

11 Camping IMPERIAL***

GPS: N 43°45’8”
E 15°47’15”

Platne 300 m

Vodice – plaża

Vodice

KKlliimmaattyyzzoowwaannee  pprrzzyycczzeeppyy  mmiieesszzkkaallnnee  ookkoołłoo  8800  mm  oodd  ppllaażżyy

Camping Imperial – Victoria mobilehome Lux 

Wodospady na rzece Krka

www.victoria-mobilehome.com

19

mmoobbiillee  hhoommee//nnoocc

30–115 €



6 SOLARIS BEACH RESORT****www.victoria-mobilehome.com

Typy zakwaterowania: mobilehome Lux, Lux Grand, X-Line / domek, DALMACJA– ŽIVOGOŠČE domek Cool / namiot

Destynacja: Miejscowość Živogošče leży 20 km na południe od Makarskiej, sąsiaduje z Igraną. Wcześniej była to osada rybacka, dziś jest to małe nad-
morskie letnisko z cudownymi kamienistymi plażami. 
Kurort: Camping Dole znajduje się 5 km na południe od Živogošče, u podnóża Biokova, ukryty w sosnowym zagajniku, Miejsce polecamy miłośnikom dzi-
kiej przyrody, spokoju i wysokiej jakości kąpielisk.  Na kempingu znajduje się recepcja z barem, minimarket, sklep z pamiątkami, piekarnia, bankomat i
kantor.
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux, Lux Grand, X-Line znajdują się w sosnowym zagajniku, nad kamienistą plażą, 1–5 m od plaży. NIektóre mo-
bilehome Lux znajdują się bliżej wioski Blato, około 15–70 m od plaży. Victoria domki i domki Cool rozmieszczone są w kilku rzędach w cieniu sosen
20–80 m od głównej kamienistej plaży. Victoria namioty są postawione w cieniu sosen, od głównej kamienistej plaży oddalne są 30–100 m.
Plaże: Kamieniste z łagodnym zejściem do morza. Do wody zaleca się obuwie. Zatoki między skalnymi urwiskami są idealne dla naturystów. 
Sport i zabawa: Betonowe korty tenisowe, pétanque, tenis stołowy, wypożyczalnia skuterów i skuterów wodnych, rowerów wodnych, paralotniarstwo,
możliwość wędkowania.
Propozycje wycieczek: Hvar, Brač, Biokovo, Makarska, Imotski, Mostar, Medjugorje, Kravica, Dubrovnik, Cetina, Pelješac, Korčula.

400/60 m60 m 5 m55 HRK/g.25 HRK/g. Pu./węgiel1–100 m

12 Camping DOLE**

Sezon: mobilehome 8. 5.–26. 9. 2020 / domek 3. 5.–26. 9. 2020 / namiot 30. 5.–26. 9. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome E / domek B / namiot A
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna os./noc: 1,0 €, dziecko w wieku 12–18 lat 50 %; rejestracja/os. 1,0 €

GPS: N 43°10’12.832”
E 17°11’48.638”

Mobilehome
Nam., domek

8 €/noc

Camping Dole – Victoria mobilehome X-LineVictoria mobilehome X-Line, a za nimi rząd Victoria mobilehome Lux Grand

Camping Dole – plażaCamping Dole – Victoria domek/domek Cool

PPiięękknnaa  pprrzzyyrrooddaa,,  ccuuddoowwnnee  bbiiaałłee  ppllaażżee  
ii  ffaassccyynnuujjąąccee  ggóórryy  BBiiookkoovvoo

VViiccttoorriiaa  mmoobbiilleehhoommee  ww  ppiieerrwwsszzeejj  ssttrreeffiiee  zz  wwiiddookkiieemm  nnaa  mmoorrzzee

Platne

CCiieesszz  ssiięę  nnaajjlleeppsszzyymm  kkąąppiieelliisskkiieemm
zzaa  rroozzssąąddnnee  ppiieenniiąąddzzee

BRAC

HVAR Zivogošče

20

ddoommeekk//nnoocc

20–90 €

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

40–145 €

nnaammiioott//nnoocc

20–80 €



www.victoria-mobilehome.com

Typ zakwaterowania:VENETO – LAGO DI GARDA Victoria mobilehome Lux

Destynacja: Peschiera del Garda jest pięknym turystycznym, kulturalnym i historycznym centrum położonym na po-
łudniowo-wschodnim brzegu największego i najpiękniejszego włoskiego jeziora Lago di Garda. Idealne miejsce dla
miłośników pięknej przyrody, pamiątek historycznych, ale przede wszystkim wszelkiego rodzaju sportów. 
Kurort: Camping Bella Italia to luksusowe centrum, które dzięki swym sportowym i kulturalnym atrakcjom zaspo-
koi najbardziej wymagających klientów. Do dyspozycji są restauracje, 5 barów, kawiarnia, cukiernia, fryzier, super-
market, sklep z pamiątkami, warzywniak, bankomat, sala telewizyjna, Wi-Fi (za opłatą) oraz grill. 
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux znajdują się 80 m od jeziora.
Plaże: Piaskowo-żwirowa plaż bezpośrednio przy kurorcie z łagodnym wejściem do jeziora. Na plaży jest banan wod-
ny, rowery wodne, jachty, kajaki i łodzie.
Sport i zabawa: Cztery baseny – 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie + nowa zjeżdżalnia, grzybek wodny z hydromasażem, ćwic-
zenia w basenie, basen pływacki (przy basenie za darmo dostępne są leżaki i parasole, wymagany czepek kąpielo-
wy). Boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej, tenis stołowy, bilard, wypożyczalnia sprzętów sportowych i ro-
werów, 3 parki zabaw, dwa place zabaw, dmuchane zamki, kolejka, trampoliny, ściany wspinaczkowe, strzelnica łu-
cznicza, a w okolicy gęsta sieć ścieżek rowerowych. W sezonie odbywają się programy animacyjne dla dzieci i doro-
słych, akcje sportowe i towarzyskie, dla dzieci mini-club (4–12 lat), 2 razy dziennie wodna gimnastyka z instruktor-
ką. Na plaży znajduje się wypożyczalnia rowerów wodnych, jachtów, kajaków i łodzi. Niedaleko jest wypożyczalnia
samochodów i skuterów. Co godzinę odjeżdża kolejka do Peschiry. 
Propozycje wycieczek: Verona, Sirmione, Limone, Arco, Malcesine z kolejką linową na Monte Baldo, Riva del Garda,
Gardaland, Movieland, Sea Life Aquarium.

200 m

30 km

200 m 200 m

Za darmo300 m

1,5 €/hod.200 m

Wszyst. typyTrener 3 €

4,5 €

100 m

przy basenie 
za darmo80 m

13 Camping BELLA ITALIA*****

Sezon: 4. 4.–1. 11. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome G
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna 1,1 €/os. od 13 lat/noc 

GPS: N 45°26’37.082”
E 10°40’32.815”

Diego Bar

Sirmione

W pobliżu znajduje się Gardaland, największy park rozrywki we Włoszech

Camping Bella Italia – baseny

Lago di Garda, Camping Bella Italia – plaża

BBaasseennoowwyy  rraajj!!

NNaajjlleeppsszzee  mmiieejjssccee  nnaa  aakkttyywwnnee  wwaakkaaccjjee

Kolejka linowa na Monte Baldo

PPiiąącciiooggwwiiaazzddkkoowwyy  oośśrrooddeekk  ww  nnaajjcczzęęśścciieejj  ooddwwiieeddzzaannyymm  mmiieejjssccuu  ww  EEuurrooppiiee

KKlliimmaattyyzzoowwaannee  pprrzzyycczzeeppyy  mmiieesszzkkaallnnee  3300––8800  mm  oodd  jjeezziioorraa!!

Ferraty

Peschiera del Garda

VENETO

VERONA

SAR
DE
GN
A

21

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

50–195 €



VENETO – CAORLE Typ zakwaterowania: Victoria mobilehome Lux

Destynacja: Caorle jest miastem turystycznym, około 60 km na wschód od Wenecji. Dawna wioska rybacka jest dziś znanym i nowocze-
snym letniskiem z ujmującym historycznym centrum, malowniczymi uliczkami i placami. 
Kurort: Centro Vacanze San Francesco jest doskonale wyposażonym resortem o powierzchni 30 ha w turystycznym jegionie Duna Verde.
Luksusowe centrum posiada 3 restauracje, 2 bary, jogurtownię, stoisko z lodami, supermarket sprzedający świeże ryby, Wi-Fi na całym
kempingu (za opłatą) oraz możliwość grillowania (z własnym grillem). 
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux znajdują się w cieniu topól około 500 m od plaży.
Plaże: Piaszczysta z betonowymi molo wychodzącymi w morze, otwarta. Łagodne wejście do wody. Za opłatą można wynająć parasole i
leżaki. 
Sport i zabawa: 4 baseny (za darmo), z których jeden jest ogrzewany, a także "wodny świat" – 4 baseny, 2 zjeżdżalnie, hydromasaż (za
opłatą), atrakcje dla dzieci, siłownia i klub disco. Centrum sportowe – 3 boiska wielofunkcyjne, do koszykówki, 2 boiska do piłki nożnej
ze sztuczną trawą, boiska do siatkówki i siatkówki plażowej, 3 korty tenisowe, 3 bulodromy do gry w pétanque, siłownia, strzelanie z łu-
ki, bilard, tenis stołowy, mini golf (wszystkie obiekty za dopłatą). Centrum zabaw dla dzieci (karuzela, dmuchane zamki, trampoliny, dra-
binki, gokarty) i wypożyczalnia rowerów.  W sezonie odbywają się codzienne animacje dla dzieci i dorosłych, gry na plaży, turnieje spor-
towe, nordic walking, wieczorne programy rozrywkowe dla dzieci i dorosłych, Spritzsummerparty. W pobliżu Caorle znajduje się wypożyc-
zalnia skuterów, samochodów i łodzi motorowych. 
Propozycje wycieczek: Wenecja i wyspy, Triest i okolice (Miramare, Aquileia, Grotta gigante), Werona i Lago di Garda, nocne Caorle.
Serwis Victoria: Wypożyczalnia sprzętu sportowego.

14 Centro Vacanze SAN FRANCESCO*****

Sezon: 25. 4.–4. 10. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome F
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna 1 €/os. od 12 lat/noc

GPS: N 45°33’52.636”
E 12°47’43.22”

Centro Vacanze San Francesco

Caorle

Centro Vacanze San Francesco – basen

PPiięęcciiooggwwiiaazzddkkoowwyy  oośśrrooddeekk  ww  aattrraakkccyyjjnnyymm  mmiieejjssccuu

Caorle

Victoria mobilehome Lux

150 m 4 €/godz.

150 m 4 €

Za darmo

150 m

600 m 5 €/godz.

8 €/dzień

200 m Elektryczne

7 €500 m

3000 m3 €/godz. 6 € 3 €

5 €

Caorle

VENETO

VENEZIA

BURANO

SICILY

SAR
DE
GN
A

MURANO
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15 UNION LIDO*****
Typ zakwaterowania: Victoria mobilehome VENETO – CAVALLINO-TREPORTI Lux Superior

Cavallino-Treporti jest popularnym ośrodkiem turystycznym dzięki ponadstandardowej ofercie usług noclegowych, wielu możliwo-
ściom spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim dzięki sąsiedztwu słynnego na całym świecie miasta - Wenecji.
Resort Union Lido – pierwszy pięciogwiazdkowy ośrodek na Półwyspie Apenińskim jest najbardziej luksusowym i najnowocześniejs-
zym kurortem we Włoszech, a dzięki ogromnej liczbie doskonałych usług jest jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w Europie.
60-hektarowy Union Lido Resort, świat rozrywki pełen wszelkiego rodzaju atrakcji, oferuje dwa centra odnowy biologicznej z base-
nem z widokiem na morze i mały kryty basen (za opłatą), sześć hektarów parków przyrody zaprojektowanych do porannego jog-
gingu, 22 sklepy, pociąg turystyczny, bankomat, rynek, solarium, wesołe miasteczko, dyskoteka, centrum fitness, klub dla dzieci,
amfiteatr i Wi-Fi w całym budynku. Na miejscu znajduje się centrum medyczne i pierwsza pomoc.
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux Superior (rok produkcji 2020 – nowoczesny design i wygodne wyposażenie) znajdują się
około 180 m od plaży. 
Plaża: ponad kilometr długości, codziennie utrzymywana szeroka prywatna piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do morza. Na
rozległej plaży można wypożyczyć rowery wodne i windsurfingowe, a także boisko dla dzieci i boisko do siatkówki plażowej.
Sport i zabawa: Dwa parki wodne (niedawno obsypane białym piaskiem) z 9 basenami (2 baseny pływackie), z hydromasażem i le-
żakami, zjeżdżalniami, zjeżdżalniami i dziką rzeką. Boiska wielofunkcyjne, plac zabaw, boisko do piłki nożnej, siatkówki, tenis, kos-
zykówka, mini piłka nożna, minigolf i łucznictwo. W ośrodku znajduje się szkoła nurkowania, jazda konna dla dzieci i dorosłych,
windsurfing i kitesurfing z rowerkami wodnymi i kajakami. Wieczorem odbywają się programy animacyjne: wieczory filmowe, fa-
jerwerki, turnieje, spektakle teatralne i festyny tematyczne.
Propozycje wycieczek: Wyspy Weneckie, Murano i Burano, Tropicarium, statek 
piracki, Aquapark Jesolo, Triest i okolice (Grotta Gigante, Aquileia, Miramare).

Union Lido - nowy park wodny

Sezon: 25. 4.–27. 9. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome  H
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna 0,6 €/os./noc

GPS: N 45°26’56”
E 12°28’15”

Victoria mobilehome Lux Superior

Union Lido – wesołe miasteczko na terenie kempingu
Union Lido – wesołe miasteczko na terenie
kempingu Union Lido – plaża

NNaajjbbaarrddzziieejj  lluukkssuussoowwyy  ppiięęcciiooggwwiiaazzddkkoowwyy  oośśrrooddeekk  wwee  WWłłoosszzeecchh

WWyyjjąąttkkoowwyy  śśwwiiaatt  ppeełłeenn  aattrraakkccjjii  ––  ssppeełłnniieenniiee  
mmaarrzzeeńń  nnaawweett  nnaajjbbaarrddzziieejj  wwyymmaaggaajjąącceeggoo  kklliieennttaa

200 mPlatnoZa darmo Platno

Na terenie

Za darmo

Na terenie Za darmo

200 m Gazod 16 €/d.

180 m

Na terenie

5 €

v kempu

www.victoria-mobilehome.com

Cavallino

VENETO

VENEZIA

BURANO

SICILY

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

Camping Village Cavallino – baseny

Camping Village Cavallino 

Camping Village Cavallino – plaża

Camping Village Cavallino – basen dla dzieci

VENETO – CAVALLINO-TREPORTI Typy zakwaterowania: Victoria mobilehome Lux

Destynacja: Cavallino-Treporti to małe letnisko znajdujące się między ulubionym przez turystów centrum Lido di Jesolo znajduje
się wiele restauracji, sklepów, dyskotek, parków rozrywki i port Punta Sabbioni, z którego dzięki regularnym połączeniom pro-
mowym lekko można dostać się do jednego z najpiękniejszych włoskich miast – Wenecji. 
Kurort: Camping Village Cavallino to dynamiczne i nowoczesne centrum turystyczne, położone wzdłuż plaży w przyjemnym cieniu
sosnowego zagajnika.  W kurorcie znajduje się restauracja z pizzerią, bar, supermarket, minimarket, sala telewizyjna, bankomat,
Wi-Fi na terenie całego kempingu (za dopłatą), gabinet lekarski oraz możliwość grillowania (na własnym grillu). 
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux znajdują się w cieniu sosnowego zagajnika około 150 m od plaży. 
Plaże: Obszerna piaszczysta plaża przy kempingu z łagodnym zejściem do morza. 
Sport i zabawa: Sport i zabawa: nowe baseny dla małych i dużych (wymagany czepek kąpielowy) - baseny dla dzieci z wodnymi
atrakcjami, wanna z hydromasażem, leżanka, solarium i strefa odpoczynku.  Siatkówka plażowa i boisko do piłki nożnej, minigolf
(za opłatą), tenis stołowy, duży plac zabaw, plac zabaw dla najmniejszych i centrum rozrywki dla dzieci. W szczycie sezonu codzi-
enne programy animacyjne dla dzieci i dorosłych. Działa również klub dla dzieci (od 3 lat), aerobik, joga, balet, jogging, wieczor-
na dyskoteka dla dzieci, wieczorne show. Na plaży znajdują się rowery wodne, bar i serwis plażowy. Rozbudowana sieć ścieżek ro-
werowych w okolicy.
Propozycje wycieczek: Wenecja i wyspy Murano a Burano, tropikanarium, łódź piracka, 
aqua park Jesolo.
Serwis Victoria: Wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Sezon: 10. 4.–4. 10. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome G
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna 0,5 €/os./noc

GPS: N 45°27’24.282”
E 12°30’3.672”

100 m 3,5 €

100 m

Za darmo

100 m

3,5 €/godz. 300 m Wszyst. typy15 €/d.150 m 3000 m

5 €

300 m 300 m

Cavallino

VENETO

VENEZIA

BURANO

SICILY

SAR
DE
GN
A

MURANO
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Na terenie
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VENETO – CAVALLINO-TREPORTI Typ zakwaterowania: Victoria mobilehome Lux

Destynacja: Cavallino-Treporti to jedno z najbardziej ulubionych letnisk na Półwyspie Apenińskim, leży między żywym miastem Lido
di Jesolo, pełnym restauracji, dyskotek, sklepów i portem Punta Sabbioni (5 km).
Kurort: Camping Village Mediterraneo jest nowoczesnym centrum położonym wzdółż długiej piaszczystej plaży i ma wszystko, co
jest potrzebne w czasie urlopu: restauracje, pizzerie, bar, dyskotekę, supermarket, minimarket, wypożyczalnię rowerów, Wi-Fi na te-
renie całego kempingu (za opłatą) oraz możliwość grillowania (z własnym grillem).
Noclegi Victoria: Victoria mobile home Lux znajdują się w cieniu sosnowego zagajnika 350 m od plaży.
Uwaga: należy ściśle przestrzegać regulaminu (cisza nocna i poobiednia sjesta)!
Plaże: Obszerna, codziennie sprzątana piaszczysta plaża bezpośrednio przy kempingu. Łagodny dostęp do morza. 
Sport i zabawa: Ogrzewane baseny z jacuzzi – niektóre z prądami masującymi, inne z torami pływackimi (parasole i leżaki za dar-
mo), boiska – wielofunkcyjne, do siatkówki, betonowe do piłki nożnej, do siatkówki plażowej, korty tenisowe, tenis stołowy, mini
golf, plac zabaw, dmuchany zamek, wypożyczalnie rowerów – gęsta sieć ścieżek rowerowych w okolicy. W sezonie odbywają się ca-
łodzienne programy rozrywkowe dla dzieci i dorosłych, sportowe i towarzyskie akcje (wieczorne mini disco dla dzieci i wieczorne
show). Na plaży znajduje się wypożyczalnia rowerów wodnych, leżaków i parasoli, bar. 
Propozycje wycieczek: Wenecja, statek piracki, tropikanarium, Akwarium.
Serwis Victoria: Wypożyczalnia sprzętu sportowego.

250 m 3 €/godz. 100 m

250 m

250 m Za darmo

100 m

10 €/godz.

2 €/godz.

200 m Wszyst. typy350 m

4 €

2 €/godz. 100 m

Sezóon: 25. 4.–13. 9. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome G
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna 0,5 €/os./noc

GPS: N 45°26’56”
E 12°28’15”

17 Camping Village MEDITERRANEO****

Wenecja

Camping Village Mediterraneo

PPooddggrrzzeewwaannee  bbaasseennyy

Camping Village Mediterraneo - system basenowy

Camping Village Mediterraneo – Victoria mobilehome Lux

www.victoria-mobilehome.com

22002200  nnoowwyy  ppiięęcciiooggwwiiaazzddkkoowwyy  kkuurroorrtt
zz  ppaarrkkiieemm  wwooddnnyy  oorraazz  ssttrreeffąą  zzaabbaawwyy

Cavallino

VENETO

VENEZIA

BURANO

SICILY

SAR
DE
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A

MURANO

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

60–195 €
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EMILIA ROMAGNA – ESTENSI Typ zakwaterowania: Victoria mobilehome Lux

Destynacja: Lido degli Estensi jest żywym i popularnym wśród turystów letniskiem. Znajduje się około 30 km na północ od
Rawenny i 130 km na południe od Wenecji. Jego dominantą jest długa na 5 km promenada z licznymi sklepami, kawiarniami i
restauracjami. 
Kurort: Mare e Pineta International Camping jest dobrze wyposażonym kurortem, atrakcyjnie położonym w bezpośrednim sąsi-
edztwie piaszczystej plaży i tętniącej życiem głównej miejskiej promenady. W kurorcie znajdują się restauracje, pizzerie, bar, sklep
spożywczy, warzywniak, kiosk z pamiątkami i bankomat. Wi-Fi za dopłatą (1 godz./dzien za darmo), możliwość grillowania (na włas-
nym grillu).
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux znajduje się 500 metrów od piaszczystej plaży. Znajdują się one na dwóch kempingach:
A (mobilhome nr 16–23, ok. 350 m od plaży) i B (mobilhome nr 1–15, ok. 550 m od plaży), wszystko położone w cieniu sosen.
Plaże: Piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do morza. Dostępny jest plażowy serwis za opłata (parasol + 2 leżaki). 
Sport i zabawa: System basenów (wstęp w sezonie za opłatą 1 €/osobę, poza sezonem bezpłatny), boisko wielofunkcyjne, boisko
do piłki nożnej, siatkówki i siatkówki plażowej, tenis stołowy, badminton, centrum fitness (lekcje spinningu), plac zabaw, w oko-
licy sieć ścieżek rowerowych. W szczycie sezonu codziennie odbywają się programy animacyjne dla dzieci i dorosłych (joga, aqua
gimnastyka, lekcje tańca, miniklub i konkursy) oraz dyskoteki. Na recepcji są dostępne bezpłatne rowery.
Propozycje wycieczek: Wenecja, San Marino, Rawenna, Ferrara, Comacchio, wyprawa łodzią do delty rzeki Pad.
Serwis Victoria: Wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Sezon: 24. 4.–20. 9. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome E
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna 0,8 €/os. od 13 lat/noc 
Mobilehome strefa 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 – plaża

Mare e Pineta International Camping – Victoria mobilehome Lux

Mare e Pineta International Camping – fitness

CCzztteerrooggwwiiaazzddkkoowwyy  oośśrrooddeekk  ww  cciieenniiuu  ssoosseenn  oobbookk  kkuurroorrttuu
zzee  ssłłyynnnnąą  pprroommeennaaddąą  ii  aattrraakkccyyjjnnyymmii  wwyycciieecczzkkaammii

NNoowwyy  ssyysstteemm  bbaasseennóóww

400 m

300 m

300 m Za darmo

350 m

200 m

1 g./dzień 
za darmo

500 m Gaz 11 €

60 €/tydz.350–550 m300 m 5 €

4 €/godz.500 m7 € 10 €/g. 10 €
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Typy zakwaterowania: Victoria mobilehome Lux /ABRUZZO – MARTINSICURO / namiot

Destynacja: Martinsicuro jest miejscem z przyjemnją atmosferą w samym centrum Riwiery Palmowej na brzegu rzeki Tronto, od
północy sąsiadującym ze stolicą regionu San Benedetto del Tronto. Miasto położone na granicy dwóch regionów Marche i Abruzzo. 
Kurort: Riva Nuova Camping Village jest jednym z najbardziej nowoczesnych kurortów środkowych Włoch, położonym nieopodal
piaszczystej plaży, oddzielonym od niej jedynie lokalną drogą i nadbrzeżną promenadą. W kurorcie znajduje się bar, pizzeria, mi-
nimarket, bankomat, Wi-Fi na terenie całego kempingu oraz możność grillowani (na własnym grillu). 
Noclegi Victoria: Victoria mobile home Lux znajdują się około 100 m od piaszczystej plaży w cieniu topól. namioty  Biura Podróży
Victoria znajdują się w cieniu topól około 100 m od plaży.
Uwaga: należy ściśle przestrzegać regulaminu (cisza nocna i poobiednia sjesta)!
Plaże: Piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do morza. Na miejscu bezpłatny serwis plażowy (parasol + 2 leżaki/mobilehome). Dla
klientów w namiotach serwis dostępny za opłatą.
Sport i zabawa: Baseny z leżakami i parasolami – dla klientów Biura Podróży Victoria wstęp bezpłatny, boiska do piłki nożnej, si-
atkówki i siatkówki plażowej, korty tenisowe, tenis stołowy, plac zabaw i dziecięcy kącik. W sezonie codziennie bogate programy
kulturalne dla dzieci i dorosłych. Na plaży wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych. 
Propozycje wycieczek: Rzym, Ascoli Piceno, Aquapark Onda Blu, Colonnella, San Benedetto, Gran Sasso.
Serwis Victoria: Wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Sezon: mobile home 15. 5.–13. 9. 2020 / namiot 22. 5.–13. 9. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome F /namiot A

150 m 80 m Za darmo

150 m

150 m8 €/godz.

Za darmo
via facebook

100 m Publiczny
Za darmo

mobilehome100 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 – baseny

Riva Nuova Camping Village – plażaRiva Nuova Camping Village – baseny

Riva Nuova Camping Village – Victoria mobilehome Lux

EEkksskklluuzzyywwnnyy  cczztteerrooggwwiiaazzddkkoowwyy  oośśrrooddeekk

BBeezzppłłaattnnee  uussłłuuggii  ppllaażżoowwee  ii  bbaasseennyy
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20–80 €



Salinello Villaggio – Victoria mobilehome Lux28

Typy zakwaterowania: Victoria mobilehome Lux,ABRUZZO – TORTORETO LIDO Victoria mobilehome X-Line Design

Destynacja: Tortoreto Lido to jedno z ulubionych letnisk Palmowej Riwiery, od północy sąsiaduje z letniskiem Alba Adriatica a od południa z miasteczkiem
Giulianova.
Kurort: Salinello Villaggio należy do najlepiej wyposażonych letnisk we Włoszech. Luksusowy kurort dysponuje restauracją, pizzerią, samoobsługową restau-
racją, barem, cukiernią, fryzjerem, bankomatem, centrum handlowym i kongresowym, minimarketem, strefą relaksu, apteką, gabinetem lekarskim, Wi-Fi
(za dopłatą) i możliwością grillowania. 
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux a X-Line Design znajdują się 100–150 m od morza, w sąsiedztwie strefy relaksu wyposażonej w parasole i leżaki
w polinezyjskim stylu. 
Plaże: Obszerna piaszczysta plaża zarezerwowana specjalnie dla klientów kurortu z łagodnym zejściem do morza. Za darmo dostępny jest plażowy serwis
(parasol + 2 leżaki/mobilehome). Zakwaterowanie w Victoria mobilehome X-Line Design za dodatkową opłatą (patrz str. 2)
Sport i zabawa: Cztery baseny z hydromasażami (bezpłatnie), boisko wielofunkcyjne oraz dwa boiska do piłki nożnej ze sztucznym trawnikiem, korty teni-
sowe, boisko do siatkówki i dwa boiska do siatkówki plażowej, buldrom do gry w pétanque, strzelanie z łuku, mini golf, tenis stołowy, fitness centrum, tre-
nażer golfowy, plac zabaw, centrum zabaw dla dzieci z kolejką linową i mini-clubem. W sezonie codziennie bogate programy rozrywkowe dla dzieci i doro-
słych, koncerty na żywo – w jednym z dwóch naturalnych amfiteatrów bądź na plaży. 
Propozycje wycieczek: Rzym, Gran Sasso, Ascoli Piceno, Offida, Loreto, Colonella, Norcia.
Serwis Victoria: Wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Za darmo 100 m 10 m

150 m

80 m Za darmo

5 €100 m

20 m6 €/godz.

Za darmo

50 m Pu./węgielZa darmo

50–150 m

Sezon: 16. 5.–13. 9. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome  G
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna 1 €/os. od 15 lat/noc (15. 6–31. 8.)

20 SALINELLO Villaggio****

GPS: N 42°47’3.800”
E 13°57’9.430”

Niedal. rancz

Salinello Villaggio – Victoria mobilehome X-Line Design

VViiccttoorriiaa  mmoobbiilleehhoommee  XX--LLiinnee  DDeessiiggnn

Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Salinello Villaggio – baseny

LLuukkssuussoowwyy  oośśrrooddeekk

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

60–195 €
BBeezzppłłaattnnee  uussłłuuggii  ppllaażżoowwee  ii  bbaasseennyy



ABRUZZO – GIULIANOVA LIDO Typ zakwaterowania: Victoria mobilehome Lux

Destynacja: Giulianova Lido to przytulne letnisko z malowniczą palmową promenadą wzdłuż długiej piaszczystej plaży. Przyjemną
atmosferę pobliskich Apenin i otwartego morza, mogą osobiście poczuć miłośnicy turystyki, turystyki rowerowej i łyżworolek.
Wieczorem promenada zamienia się w tętniący życiem nadmorski deptak, z licznymi restauracjami, pizzeriami, dyskotekami, ka-
wiarniami i sklepami. 
Kurort: Camping Village Tam Tam – mały, przytulny, rodzinny kemping znajduje się w cieniu topól w południowej części miasta
Giulianova Lido około 200 m od końca nadbrzeżnej promenady i miejskiej plaży. Kurort oddziela od plaży jedynie ścieżka rowero-
wa, łącząca kilka kurortów Riwiery Palmowej (długość 22 km). Na kempingu jest restauracja, bar, Wi-Fi na całym terytorium oraz
na plaży (na kempingu za dopłatą, na plaży za darmo), i możliwość grillowania (na własnym grillu). 
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux znajdują się w cieniu topól w eksluzywnej odległości około 20 m od plaży.
Plaże: prywatna, piaszczysta Za darmo dostępny jest plażowy serwis (parasol + leżak + taboret/mobilehome).
Sport i zabawa: Camping dysponuje basenem z grzybkiem – masażem wodnym (działa 1. 6.–31. 8.), asfaltowym wielofunkcyjnym
boiskiem do gry w piłkę i tenisa, boiskiem do siatkówki plażowej oraz kącikiem dziecięcym z małym placem zabaw. W sezonie bo-
gate programy kulturalne dla dzieci i dorosłych na kempingu i na plaży. W mieście znajduje się wypożyczalnia skuterów i skute-
rów. Na kempingu są korzystne warunki dla aerobiku. 
Propozycje wycieczek: Rzym, Atri, aqua park Onda Blu, Loreto, San Benedetto, Ascoli Piceno.
Serwis Victoria: Wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Camping Village Tam Tam – basenAquapark Onda Blu

Giulianova Lido – nadbrzeżna promenada

20 m 20 m

50 m

Za darmo

350 m

20 m
Na plaży
za darmo WęgielZa darmo20 m 30 m

Sezon: 15. 5.–13. 9. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome D
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna 0,5 €/os. od 11 lat/noc

21 Camping Village TAM TAM****

GPS: N 42°44’27.990”
E 13°58’43.400”

aquapark
5 km5 €

VViiccttoorriiaa  mmoobbiilleehhoommee  ppoołłoożżoonnee  ssąą  zzaalleeddwwiiee  2200  mm
oodd  ppllaażżyy,,  bbaasseennyy  ii  uussłłuuggii  ppllaażżoowwee  zzaa  ddaarrmmoo

CCzztteerrooggwwiiaazzddkkoowwyy  oośśrrooddeekk  rrooddzziinnnnyy
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Camping Village Tam Tam – Victoria mobilehome Lux

www.victoria-mobilehome.com

Giulianova Lido – plaża

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

30–115 €



Stella del Sud Camping Villaggio – Victoria mobilehome Classic

Typy zakwaterowania: Victoria mobilehomePUGLIA – LIDO DEL SOLE Classic/Lux / namiot

Destynacja: Lido del Sole to malownicze letnisko na północnym cyplu półwyspu Gargáno z typową włoską atmosferą.
Kurort: Stella del Sud Camping Villaggio to średnie rodzinne letnisko, położone obok nadbrzeżnej promenady łączącej Lido del Sole z his-
torycznym miasteczkiem Rodi Garganico. Dysponuje restauracją z pizzerią, barem z automatami, piłkarzykami i salą telewizyjną, mini-
marketem, kantorem i Wi-Fi. Możliwość grillowania (na własnym grillu). Bankomat znajduje się w Rodi Garganico.
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome 4-osobowe Classic, z możliwością jednej dostawki dla dziecka do 12 lat (60 kg) i mobilehome
Victoria Lux znajdują się około 100 m od plaży.
Namioty Victoria znajdują między drzewami oliwnymi i eukaliptusami około 120 m od plaży.
Plaże: Prywatna, piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do morza. Za darmo dostępny jest plażowy serwis (parasol + leżak + tabo-
ret/jednostka zakwaterowania).
Sport i zabawa: Wielki basen z leżakami – wstęp bezpłatny dla pzebywających w mobilehome (wymagany czepek kąpielowy), betono-
we korty tenisowe (za dopłatą), tenis stołowy, boiska wielofunkcyjne, do siatkówki, siatkówki plażowej oraz plac zabaw. W sezonie bo-
gate programy kulturalne dla dzieci i dorosłych. Na plaży znajduje się wypożyczalnia rowerów wodnych. W mieście znajduje się wypo-
życzalnia samochodów i skuterów.
Propozycje wycieczek: Wyspy Tremiti, Targi Ischittella, Vieste/Peschici, Foresta Umbra, 
Lago di Varano, Pompei i Wezuwiusz.

Stella del Sud Camping Villaggio – plaża

100 m 100 m

20 m

300 m

20 m

2 €/30 min.7 €/godz.

5 €/godz.

El./węgielZa darmo

100/120 m

50 m

Tremiti

Sezon: mobile home 15. 5.–20. 9. 2020 / namiot 29. 5.–20. 9. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome D / namiot A
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna 2 €/os. od 12 lat/noc

Lido del Sole

PUGLIA

TERMOLI

SICILY

SAR
DE
GN
A

TREMITI 

PENINSULA GARGANO

22 STELLA DEL SUD Camping Villaggio***

GPS: N 41°55’27”
E 15°50’22”

Za darmo

3 €/pranie

Namiot
8 €/nocMobilehome

www.victoria-mobilehome.com

30 Stella del Sud Camping Villaggio – Victoria mobilehome Lux

Stella del Sud Camping Villaggio – basen

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

30–115 €

nnaammiioott//nnoocc

20–80 €

BBeezzppłłaattnnee  uussłłuuggii  ppllaażżoowwee



Typy zakwaterowania: Victoria WYSPA ELBA – MARINA DI CAMPO mobilehome Domus/Lux

Destynacja: Marina di Campo – ulubione centrum turystyczne Elby położone 15 km od Portoferraia,
w długiej na km zatoce z cudowną piaszczystą plażą. Nieopodal znajduje się najwyższa góra wyspy
Monte Capanne tworząca dla kurortu malownicze tło.
Kurort: Camping Ville degli Ulivi – nowoczesny i dobrze wyposażony kurort, otoczony subtropikalną
roślinnością, znajduje się w idealnym położeniu nad morzem, w miejscu, gdzie rozpoczyna sie długa
na 2 km piaszczysta plaża. W kurorcie jest restauracja, bar, pizzeria, sklep samoobsługowy, sklep z
pamiątkami, wypożyczalnia skuterów, bankomat, Wi-Fi (za dopłatą) i możliwość grillowania.
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Domus (max. 2 dorosłych + 2 dzieci) i Victoria mobilehome Lux
znajdują się w cieniu sosen 200 m od plaży. 
Plaże: obszerna piaszczysta plaża w pobliżu kempingu. Łagodne zejście do morza, odpowiednie rów-
nież dla małych dzieci. 
Sport i zabawa: dwa baseny z prądami masującymi połączone zjeżdżalniami (za dopłatą, dzieci do 10
lat za darmo), sauna, łaźnia turecka, kąpiele bąbelkowe, krzesło masujące, szkoła nurkowania, auto-
maty dla dzieci, plac zabaw. Korty tenisowe, tenis stołowy, mini golf, boisko wielofunkcyjne, boisko
do piłki noznej, mini football, boiska do siatkówki i siatkówki plażowej, siłownia. W sezonie codzien-
nie programy kulturalne dla dzieci i dorosłych. Na plaży znajduje się wypożyczalnia desek surfingo-
wych, łodzi motorowych, rowerów wodnych, parasoli i leżaków. Przyjemne spacery po promenadzie do
miasteczka Marina di Campo (ca. 20 min. pieszo).
Propozycje wycieczek: Porto Azzuro, Portoferraio, Monte Capanne, Błękitna 
Jaskinia, Punta Calamita, San Andrea.

Plaża obok kempingu Ville degli Ulivi, opodal miasteczko Marina di Campo

3,5 €/dz.

10 €/godz.

100 m

3,5 €/dz.

Za darmo

250 m5 €

100 m

3,5 €/dz.

100 m

10 €/godz.15 €/tydz.

100 m Wszyst. typy

8-20 €/dz.200 m

100 m

Sezon: 1. 5.–4. 10. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome F

GPS: N 42°45’7”
E 10°14’41”

23 Camping VILLE DEGLI ULIVI***

Camping Ville degli Ulivi – bazeny

www.victoria-mobilehome.com

31

EEkksskklluuzzyywwnnyy  oośśrrooddeekk  ww  aattrraakkccyyjjnnyymm  mmiieejjssccuu  
zz  ssuubbttrrooppiikkaallnnyymm  kklliimmaatteemm  ii  ppiięękknnąą  pprrzzyyrrooddąą

Victoria mobilehome Domus

Victoria mobilehome Lux 

Plaża obok kempingu Camping Ville degli Ulivi

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

40–165 €



SARDYNIA – AGLIENTU Typ zakwaterowania: Victoria mobilehome Lux

Destynacja: Aglientu to okolica z dziką przyrodą w północnej części Sardynii, nazywana „Perłą Morza Śródziemnego“,
znajduje się niedaleko od portu Olbia i Porto Torres oraz lotniska Olbia.
Kurort: Camping Village Baia Blu La Tortuga to kuror nastawiony na aktywny wypoczynek w dzikiej przyrodzie, prze-
znaczone zarówno dla miłośników białego piasku i lazurowego morza, jak i dla wszystkich amatorów wszelkiego rod-
zaju letnich sportów. W kurorcie znajduje się restauracja samoobsługowa, bar, cukiernia, supermarket, bankomat (na
kempingu jest możliwość płacenia kartą), sklep z pamiątkami, gabinet lekarski.  Na kempingu jest Wi-Fi (za dopłatą)
oraz możliwość grillowania. 
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux znajdują się w cieniu sosnowego zagajnika około 200 m od plaży.
Plaże: Tuż obok ośrodka znajduje się szeroka plaża z białym piaskiem, otoczona klifami.
Sport i zabawa: Ośrodek posiada nowy basen, boisko do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, tenis sto-
łowy, plac zabaw, łucznictwo, centrum nurkowania, lekcje windsurfingu, siłownię, centrum fitness, wypożyczalnię spr-
zętu do uprawiania sportów wodnych. W okolicy gęsta sieć ścieżek rowerowych. W sezonie organizowane są regular-
ne programy animacyjne dla dzieci i dorosłych (kabaret, musicale, lekcje tańca latynoamerykańskiego, miniklub).
Propozycje wycieczek: Porto Cervo, Costa Smeralda, Santa Teresa i promem do Bonifacia (Korsyka) lub Santa Teresa
i łodzią do La Maddalena, Costa Paradiso, Castel Sardo.

200 m

200 m 150 m500 m

200 m150 m 10 €/god.

5 €/dzień

Za darmo Wszyst. typy

20 €/dzień200 m

250 m

Sezon: 15. 5.–27. 9. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome F
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna 1,0 €/os. od 3 lat/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 – plaża

32

Aglientu

SARDEGNA
SICILY

SAR
DE
GN
A

KKaarraaiibbyy  MMoorrzzaa  ŚŚrróóddzziieemmnneeggoo  --  nnaajjppiięękknniieejjsszzee  eeuurrooppeejjsskkiiee  ppllaażżee

www.victoria-mobilehome.com

Camping Baia Blu La Tortuga – bazeny
PPaarrkk  wwooddnnyy  ww  oobboozziiee  ookkoołłoo  110000  mm  oodd  oobbiieekkttuu

IIddeeaallnnee  wwaarruunnkkii  ddoo  uupprraawwiiaanniiaa  ssppoorrttóóww  wwooddnnyycchh

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

40–145 €



100 m

www.victoria-mobilehome.com

CÔTE D’AZUR – ST. TROPEZ

Destynacja: Port Grimaud leży 8 km od St. Tropez i był wybudowany w latach 60-tych tak, aby siecią kanałów, mostów i portów przypominał Wenecję. Przybijają tu luksu-
sowe jachty gości, malownicze zakątki zachęcaj turystów do spacerów oraz wieczorów w kawiarniach i restauracjach. Kemp Les Prairies de la Mer znajduje się zaraz za 
jego bramami.
Kurort: Camping Les Prairies de la Mer jest doskonale wyposażonym kurortem dla wymagających turystów. Położony jest pośród gęstej zieleni, w sąsiedztwie obszernej 
piaszczystej plaży. Jest dogodnym punktem startowym dla wycieczek po Lazurowym Wybrzeżu i Prowansji. W kurorcie znajdują się 2 sklepy, 3 restauracje, 2 bary, bar 
z przekąskami, dyskoteka, kawiarnia internetowa i bankomat. Możłiwość grillowania – własny grill. 
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Lux znajdują się w cieniu drzew około 200 m od plaży.
Plaże: Piaszczysta plaża, otwarta. Łagodne wejście do wody.
Sport i zabawa: Od sezonu 2018 na miejscu dostępny jest basen. Kilka boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią, korty tenisowe, tenis stołowy, petanque, siatkówka 
plażowa i plac zabaw dla dzieci z dziecięcym kącikiem, wypożyczalnia sprzętu do uprawiania sportów wodnych, szkoła nurkowania. Codzienne programy rozrywkowe dla 
dzieci i dorosłych, joga i fitness na plaży, pilates, stretching, zumba, strzelanie z łuku, body wake up na plaży, body pump, step, abdos flash, cardio box. Dzieci w wieku
5–11 lat: szkolny cyrk, bieg na orientację, piknik, dziecięca farma naukowa, zwiedzanie mini-farmy, przejażdżki na kucykach, olimpiady, atelier dziecięcych kreacji. Młodzież
w wieku 12–17 lat: siatkówka plażowa, skutery plażowe, rowery wodne. Co wieczór koncert w Long barze. Na miejscu znajduje się wypożyczalnia samochodów i skuterów.
Kolejka do Grimaud 6 €, łódź do St. Tropez 12,3 €.
Propozycje wycieczek: Kanion Verdon, Monte Carlo, Nice, degustacja miejscowych win, średniowieczny zamek Grimaud, 
St. Tropez, Ste. Maxime, Ramatuelle, Marsylia, plaża Gigaro, Antibes – Marineland.

5 €/godz. Do pilki noz.

300 m

Za darmo

300 m

Za darmo500 m 600 m

6 €/dzień

300/600 m
Gaz

10 €/dzień

200 m

350 m

5 €

3 km20 € 25 €

Sezon: 4. 4.–11. 10. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome H
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna cca 2 €/os. od 18 lat/noc

GPS: N 43°16’51.55”
E 6°34’56.75”

25 Camping LES PRAIRIES DE LA MER*****
Typ zakwaterowania: mobilehome Lux

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

Monaco St. Tropez

Camping Les Prairies de la Mer – nowe bazeny

Camping Les Prairies de la Mer – new swimming pools

SSyysstteemm  bbaasseennóóww

Plaża w Nicei

EEkksskklluuzzyywwnnyy  ppiięęcciiooggwwiiaazzddkkoowwyy  oośśrrooddeekk  ww  ppoobblliiżżuu  SStt..  TTrrooppeezz
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mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

60–225 €



STYRIA – PETERDORF Typ zakwaterowania: mobilehome Classic, Lux

Destynacja: St. Peter am Kammersberg – malownicze miasteczko, położone u podnóży majestatycznych Alp w austriackiej Styrii, które na-
zywa się „Sercem Austrii“.
Kurort: Camping Bella Austria – centrum sportowe, ulokowane pośród dziewiczej przyrody pełnej bajkowych lasów, kryształowo czystej wo-
dy górskich jezior i alpejskich szczytów, jest miejscem wręcz stworzonym dla wszelkiego rodzaju sportów, a także dla pobytów rekreacyj-
nych i relaksacyjnych. Znajduje się tu restauracja, bar, minimarket, sala telewizyjna. Do dyspozycji jest strefa Wi-Fi, możliwość grillowania
(na własnym grillu). Bankomat w odległości około 2 km. 
Noclegi Victoria: Victoria mobilehome Classic z możliwością jednej dostawki dla dziecka dl 12 lat (60 kg) oraz mobilehome Lux znajdują
się wśród zielonych austriackich łąk i lasów, pomiędzy alpejskimi szczytami.
Sport i zabawa: Znajduje się tu trawiaste boisko do piłki noznej, odkryty basen, basen z brodzikiem dla dzieci (baseny działają 15. 6.–10.
9.), niewielkie wellness (infrasauna, biosauna, sauna fińska – za dopłatą), tenis stołowy, plac zabaw, centrum rozrywkowe, atrakcje wod-
ne (w sezownie z codziennym programem rozrywkowym), sala telewizyjna, mini zoo W okolicy gęsta sieć ścieżek rowerowych.
Propozycje wycieczek: Jazda konna w dolinie Katschtal, golf Kreischberg (22 km), wędkarstwo w Katschbach (dzienna opłata 25 €), letni
tor saneczkowy Turracher Höhe (50 km), korty tenisowe (2 km), Red Bull Ring Zeltweg (70 km).
Serwis Victoria: Wypożyczalnia sprzętu sportowego (rowery).

50 m 6 km, 
cca 28 €/godz.Do pilki noz.

50 m

5 €/2 godz. Za darmo

Na kemp.

5 €/2 godz. 70 m

Za darmo

Gaz/węgiel

Camping Bella Austria – basen

22 km 18–45 €/dz.

4 €

Sezon: 3. 5.–12. 9. 2020
Kategoria cenowa: mobilehome C
Opłaty miejscowe: opłata klimatyczna 1,2 €/os. od 15 lat/noc

GPS: N 47°10’49”
E 14°12’55”

26 Camping BELLA AUSTRIA****

Camping Bella Austria – mini zoo

W okolicy doskonałe trasy rowerowe34

RReellaakkss,,  jjaazzddaa  nnaa  rroowweerrzzee,,  ttuurryyssttyykkaa,,
wweellllnneessss  ww  zziieelloonnyymm  sseerrccuu  AAuussttrriiii

Odpocznij w obozieSzczyt Ruprechtseck (2.591 m n. p. m.)

Camping Bella Austria – saunaCamping Bella Austria – Victoria mobilehome Classic

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiilleehhoommee//nnoocc

20–90 €



Article II
INITIAL PROVISIONS

11..  The General Contractual Terms and Conditions of Cestovní kance-
láfi (Travel agency) Ing. Ladislav Jar˘ – VICTORIA with its seat Cihláfiská
26, 602 00 Brno, Registration Number 163 12 520 (later on „CK VIC-
TORIA“) regulate the reciprocal contractual relationship between CK VIC-
TORIA and the client. The client may be an individual or a legal entity
(later on the “client“) in accordance with the relevant provisions of ge-
nerally binding legal provisions of the Czech Republic such as Civil Code
(n. 89/2012 Sb.), Commercial Code (n. 159/1999 Sb.) and the re-
gulation of the Europena Parliament and the EU Council n. 2016/679.

22.. The General Contractual Terms and Conditions of Cestovní kanceláfi
Ing. Ladislav Jar˘ – VICTORIA are valid for all the stays and other ser-
vices of tourism provided by the travel agency and it is an inseparable
part of the contract concluded between the client and CK VICTORIA. CK
VICTORIA reserves the right to state different terms and conditions in
their sales materials (catalogue, offer sheet, web pages etc.), which
prevail these contractual terms and conditions. 

33.. CK VICTORIA provides its services without limitation; only persons
under 18 years may use the services with consent of their statutory re-
presentative. Persons under 15 years may use the services of CK VIC-
TORIA only when accompanied by a person over 18 years.

Article II
CONTRACTUAL RELATIONSHIP

11.. The parties to the contract are the travel agency on one part and
the client on the other part. The contractual relationship between the
travel agency and the client commences by the conclusion of an Order
of Services. The travel agency issues the Order of Services based on the
carried out reservation and payment of the reservation payment. The
travel agency sends the Order of Services to the client electronically. 

22.. The reservation may be issued in the following way:
– On-line from the web pages of the travel agency.
– Electronically by sending a mail order to the travel agency.
– Via an operator of the travel agency.
A reservation number is generated for the client based on the reserva-
tion and the client receives an electronic confirmation on the carried out
reservation. 

33.. The client is obliged to pay the reservation payment at the
amount of EUR 150 within 7 calendar days from the date of the rese-
rvation. A contractual relationship between the travel agency and the
client commences to exist by paying the amount. The travel agency
sends the Order of Services to the client electronically on the basis of
the created contractual relationship.
The reservation ceases to exist by not paying the reservation payment
in the stated period.

44.. The client is obliged to pay the full amount of the price of the or-
dered services arising from the Order of Services at the latest within 63
days before the drawing of the services. 
The travel agency sends an accommodation voucher, which is presen-
ted at the place of the stay, to the client electronically after the receipt
of 100 % payment for the ordered services. The client is entitled to
draw the ordered services on the basis of the accommodation voucher.
The travel agency is entitled to withdraw from the contract if the client
does not pay 100 % of the price.

55.. By accepting the Order of Services and payment of the amount,
the client confirms that he is aware of the full content of the contract
and that he acknowledges all the contractual terms and conditions and
agrees with them.

66.. By issuing the voucher the travel agency undertakes to secure the
services in the agreed extent and quality in accordance with the agreed
terms and conditions.

77.. The contractual relationship, which commenced to exist on the
basis of concluded Order of Services between the client and the travel
agency, is valid for all the other participants in the Order of Services.
The orderer guarantees the contractual obligations of his fellow travel-
lers as for his own ones. 

Article III
PRICE AND PAYMENT TERMS AND CONDITIONS  

11.. CK VICTORIA is entitled to the payment of the stay or individual
services before their provision and the client is obliged to pay the price
of the stay or the price of individual services before their drawing.

22.. The prices of the stay and individual services are the prices agre-
ed by the agreement between CK VICTORIA and the client.

33.. The price for agreed services is stated on the Order of Services.
44.. The amount of advances and the time schedule of payments is

agreed in the following way:
The advance at the amount of EUR 150 is due within 7 days after car-
rying out of the reservation. 
The client is obliged to pay the additional payment up to 100% of the
amount for services stated in the Order of Services without the call of
CK VICTORIA at the latest 63 days before the performance of the agre-
ed services. CK VICTORIA is entitled to withdraw from the contract and

to cancel the participation of the client in the ordered services if the cli-
ent does not do so. The payment, which was provably paid to CK VIC-
TORIA by the client, is after the deduction of the compensation – see
Article VII and Article VIII of these Terms and Conditions – immediately
returned to the client.

55.. If the reservation is carried out within the period shorter than 63
days before the performance of the ordered services, the reservation
payment is 100% of the price of the ordered services.

66.. Way of Payment
– on-line by a debit card, via the e-shop on the web pages of the tra-
vel agency.
– by bank transfer to the account of the travel agency under the num-
ber of the carried out reservation (variable symbol).

77.. CK VICTORIA is entitled to adjust the price of the services before
the commencement of drawing of the services, which are the subject-
matter of the contractual relationship pursuant Article II of these Terms
and Conditions and to state new price lists if the travel agency is forced
to do so based on objective reasons, in particular in case of the increa-
se of the prices of the services by their supplier. The prices adjusted in
this way are valid from the day of its announcement and they refer to
all the tourism services whose realisation has not been commenced yet.
CK VICTORIA as well as the client proceeds in such a case pursuant
Article VI Section 2 of these Terms and Conditions.

Article IV
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CLIENT

11.. Especially the following belongs to the rights of the client:
aa)) the right to due provision of the contractually agreed and paid ser-

vices,
bb)) the right to demand information on all the facts which refer to the

contractually agreed and paid services from the CK VICTORIA,
cc)) the right to be acquainted with the possible changes in the con-

tractually agreed services,
dd)) the right to withdraw from the contract anytime before the dra-

wing of the services pursuant Article VII of these Terms and Conditions,
ee)) the right for the complaint because of defects and their eliminati-

on in accordance with the provisions of Article IX,
ff)) the right for personal data protection and protection of the infor-

mation on destinations which is a content of this contract from unaut-
horized persons,

gg)) the right to demand the change of the Order of Services. The
changes of contractual terms and conditions based on the wish of the
client is subject to the provisions of Article VI Section 4 of these Terms
and Conditions.

22.. The following belongs to the basic obligations of the client:
aa)) to provide CK VICTORIA with cooperation which is necessary to se-

cure and provide the services especially to state true and complete re-
quired data on the Order of Services including any changes,

bb)) to secure the company for persons under 15 years and a super-
vision of an adult participant as well as to secure the company and
supervision of persons whose health state requires it,  

cc)) to present consent of the statutory representative in case that the
client over 15 years and under 18 years draws the services without be-
ing accompanied,

dd)) to pay the agreed price of the stay and services in accordance
with Article III of these Terms and Conditions,

ee)) to follow the valid provisions of the organisations and entities,
whose services he uses, or of the visited country,

ff)) to follow the instructions of the delegate at the place of the stay,
not to disturb the stay, not to behave in such a way so that damage to
health or to property to the detriment of other clients, suppliers of ser-
vices or CK (travel agency) occurs. CK VICTORIA reserves the right to
exclude persons under the influence who annoy the other accommoda-
ted persons or who cause damage to the property of the other clients,
suppliers of services or CK.

gg)) in case of withdrawal from the contract, the client is obliged to
announce the withdrawal by sending a written notice.

Article V
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CK VICTORIA

11.. The rights and obligations of CK VICTORIA relate to the relevant
rights and obligations of the client.

22.. CK is obliged to inform the client truly and duely about all the
facts regarding the agreed services, which are important for the client
and which are known to CK VICTORIA.

33.. CK VICTORIA is not obliged to provide the client with the perfor-
mance above the frame of the in advance confirmed and paid services.

44.. CK VICTORIA is obliged to issue a voucher to the client, which is
sent by e-mail, after the payment. The client presents the voucher when
exercising his claims for the drawing of the ordered services.

Article VI
CANCELLATION AND CHANGES OF AGREED SERVICES
11.. The cancellation of the stay based on the failure to reach the mi-

nimal number of clients:
aa)) CK VICTORIA is entitled to cancel the stay if the minimal number

of taken accommodation units is not reached 21 days before the com-
mencement of the stay. The minimal accommodation units within one
place and term is determined at the limit of 5. In case CK VICTORIA can-
cels a stay because of not reaching the minimal number of accommo-
dated clients, CK VICTORIA is obliged to inform the client on this fact by
e-mail at the latest within the period of 7 days before the commence-
ment of the stay. 

bb)) If CK VICTORIA cancels a stay pursuant linea a, of this Section  of
the Terms and Conditions, the client is on the basis of the Order of
Services entitled to demand the provision of another stay of the quali-
ty corresponding with the original Order of Services if CK VICTORIA may
offer such a stay. If a new Order of Services is not concluded, CK VIC-
TORIA is obliged to return all that CK VICTORIA received from the client
for the payment of the price immediately to the client and the client is
not obliged to pay the compensation to CK. If a new Order of Services
is concluded, payments carried out on the basis of the previous Order
of Services are considered to be payments carried out on the basis of
the new Order of Services.

cc)) CK VICTORIA is entitled to cancel a stay or tourism services, which
are a subject-matter of the contractual relationship, pursuant Article II of
these Terms and Conditions as a result of an unavoidable event which
CK VICTORIA could not prevent despite making all the possible effort,
which could have been reasonably required. 

22.. The changes of agreed services before the commencement of the
stay on the part of CK VICTORIA:
If circumstances preventing CK from provision of the services pursuant
the contractually agreed terms and conditions occur and CK VICTORIA is
forced to change the terms and conditions of the contract based on ob-
jective reasons before the commencement of drawing the services, CK
VICTORIA is obliged to announce such changes to the client by email
and to suggest a change of the contract. The client is entitled to decide
whether he agrees with the change or whether he withdraws from the
contract.

aa)) if the client does not withdraw from the contract within the peri-
od of 5 days after the delivery of the change suggestion, he is deemed
to agree with the change. If the change of the contract results in the
increase of the price, the client is obliged to pay the difference in the
price of services to CK VICTORIA within 5 days from the delivery of the
change suggestion. In case of a breach of this obligation CK VICTORIA
is entitled to withdraw from the contract, this does not influence the
right for damages of CK VICTORIA. If the change of the contract results
in the decrease of the price of the services, CK VICTORIA is obliged to
return the difference of the price of services in case that the client has
already paid the complete price or to decrease the additional payment
of the complete price, if the client has not paid the complete price yet.

bb)) If the client does not agree with the change of the contract and
he withdraws from the contract within the period of 5 days after the de-
livery of the change suggestion, he is entitled to demand CK VICTORIA
to provide other tourism services at least at the quality corresponding
with the previous contract on the basis of a new contract, if CK VICTO-
RIA may offer such services. If a new contract is not concluded, CK VIC-
TORIA is obliged to return all that CK VICTORIA received from the client
for the payment of the services based on the cancelled contract without
unnecessary delay to the client and the client is not obliged to pay the
compensation to CK VICTORIA.  If a new contract is concluded, pay-
ments carried out on the basis of the previous contract are considered
to be payments carried out on the basis of the new contract.

33.. The changes of the agreed services during the stay:
aa)) If CK VICTORIA does not provide the client with the services du-

ring the stay duely and timely or CK VICTORIA establishes that it cannot
provide all the services or their substantial part duely and timely despi-
te undertaking to do so in the concluded contract, CK VICTORIA is obli-
ged to take such measures without unnecessary delay and gratuitously
so that the stay may continue, in particular CK VICTORIA is obliged to
secure the services in the extent and quality corresponding with or clo-
se to the originally agreed terms and conditions.

bb)) If the continuation of the stay or drawing of services is not pos-
sible to secure otherwise than by services of lower quality than those
stated in the contract, CK VICTORIA is obliged to return the difference in
the price to the client.

cc)) If the continuation of the stay or drawing of the services is not
possible to secure even by the services of lower quality as stated in the
contract or the client does not accept the substitutive solution, CK VIC-
TORIA is obliged to return the difference in the price to the client wit-
hout unnecessary delay. 

44.. The changes of the contractual terms and conditions on the basis
of the wish of the client:

aa)) The client is entitled to announce at the latest 3 days before the
commencement of the stay that other person is going to participate in
the stay instead of him. The announcement on the change of the par-
ticipant must always be carried out in the written form by email. The
declaration of the new participant concerning the fact that he agrees
with the concluded Order of Services and that he fulfils the terms and
conditions of the participation in the stay must be a part of the an-

nouncement.
The original and the new client are jointly and severely liable for the
payment of the stay and the costs, if they arise to the CK VICTORIA in
connection with the change. CK VICTORIA is entitled to charge a mani-
pulation fee at the amount of EUR 4 or EUR 11 for a change made in
the Order of Services pursuant Section 4 linea a, of this Article of the
Terms and Conditions, if the announcement of the change is accepted
by CK in the period shorter than 8 days before the commencement of
the performance.

bb)) CK VICTORIA carries out changes of terms and conditions agreed
in the Order of Services based on a wish of the client, if it is necessary.
Carrying out of such changes is subject to the payment of the manipu-
lation fee at the amount and under the terms and conditions stated be-
low. The fees are always charged for each person:

bbaa)) the change and amendment of personal data of the client befo-
re the commencement  of the drawing of services:
8 and more days – EUR 2; 7 and less days – EUR 4

bbbb)) the change of the term of the stay, place of the stay or the ty-
pe of accommodation
63 days and more days – EUR 25.
In case of a change in the period shorter than 63 days until the com-
mencement of drawing the services the change is considered to be
a withdrawal from the contract on the part of the client and the client
is obliged to pay the compensation pursuant Article VIII of these Terms
and Conditions to CK VICTORIA.

bbcc)) other changes in the Order of Services
8 and more days – EUR 4; 7 and less days – EUR 11. 

Article VII
WITHDRAWAL FROM CONTRACT

11.. CK VICTORIA is entitled to withdraw from the contract before the
commencement of the drawing of services which are the subject-matter
of the contractual relationship from the following reasons:

aa)) breach of obligations by the client
bb)) because of the cancellation of the stay

The CK VICTORIA sends the written notice on the withdrawal from the
contract stating the reason to the client by email. 

22.. The client is entitled to withdraw from the contract anytime be-
fore drawing the services:

aa)) without stating the reason
bb)) if a new contract is not concluded  pursuant the provision Article

VI Section 1 linea b, or pursuant Article VI Section 2 linea b, of these
Terms and Conditions. It is possible to execute the notice on withdrawal
from the contract and in case of the withdrawal pursuant linea b, of this
Article stating the reason only in a written form by email. The effect of
the withdrawal from the contract comes on the day of the delivery of
the written notice.

33.. The client is obliged to pay compensation at the amount stated
in Article VIII of these Terms and Conditions if the reason for withdrawal
from the contract by the client is not a breach of obligations of CK VIC-
TORIA stated in the contract or if CK VICTORIA withdraws from the con-
tract before drawing the services based on the breach of obligations by
the client. CK VICTORIA is obliged to return all which CK VICTORIA re-
ceived from the client as a payment of the price of the services after the
deduction of the compensation (cancellation fee) to the client pursuant
cancellation of the contract.

44.. CK VICTORIA is obliged to return all which CK VICTORIA received
from the client as a payment of the price of the services pursuant the
cancellation of the contract without unnecessary delay if the reason for
the withdrawal from the contract by the client is the breach of obligati-
ons by CK VICTORIA stated in the contract or if a new contract is not
concluded pursuant Section 2 linea b, of these Terms and Conditions
and the client is not obliged to pay the compensation to CK VICTORIA. 

Article VIII
COMPENSATION

11.. If CK VICTORIA withdraws from the contract concluded with the
client pursuant Article II Section 2 of these Terms and Conditions befo-
re the commencement of drawing the services because of the breach of
liabilities by the client, CK VICTORIA is entitled to demand compensati-
on and the client is obliged to pay the compensation.

22.. If the client withdraws from the contract with the subject-matter
of the contractual relationship pursuant Article II Section 2 of these
Terms and Conditions, the client is obliged to pay the compensation.

33.. The compensation is charged from the complete price of all or-
dered services. The amount of the compensation depends on the day of
the delivery of the written notice on the withdrawal to CK VICTORIA and
is:
EUR 30/term when withdrawing 63 and more days before the com-
mencement of the drawing of the tourism services;
25 % when withdrawing within the period of 62–41 days before the
commencement of the drawing of the tourism services;
50 % when withdrawing within the period of 40–21 days before the
commencement of the drawing of the tourism services;
70 % when withdrawing within the period of 20–15 days before the
commencement of the drawing of the tourism services;
90 % when withdrawing within the period of 14–7 days before the

commencement of the drawing of the tourism services;
95 % when withdrawing within the period of 6–3 days before the com-
mencement of the drawing of the tourism services;
100 % when withdrawing within the period of 2 and less days before
the comencement of the drawing of the tourism services.

44.. If the client does not start the stay or does not draw the tourism
services without withdrawal from the contract or because of the fact
that he did not fulfil the obligation pursuant Article IV Section 2 linea d,
the client pays 100 % of the in advance stated price.

55.. CK VICTORIA is entitled to deduct the compensation from the pa-
id advance or from the paid price.

66.. When determining the number of days for the calculation of com-
pensation, the stated number of days contains also the day when the
effects of the withdrawal from the contract occurred. The day of start of
the accommodation does not count into the number of days.

Article IX
CODE OF CLAIMS

11.. This code of claims regulates the way of raising the claims of the
client arising from the liability of CK VICTORIA for defects of provided
services and its organizations.

22.. This code of complaints refers to the services provided by CK VIC-
TORIA directly or via other suppliers of services within the concluded
contractual relationship.

33.. The client is obliged to make a complaint concerning the possib-
le defect without unnecessary delay at the representative of CK VICTO-
RIA at the place of the stay or at the representative of the facility pro-
viding the services in such a way so that remedy could be carried out
at the place itself. That is the only way to eliminate the defective sta-
te, to add the service or to provide the service once more.

44.. If the client decides to raise the claim about the defect after the
end of the stay at CK VICTORIA, it is convenient to execute a protocol
about the established defects, state the name of the employee who
was informed about them and state the way in which the defects we-
re/were not eliminated. The employee who was informed about the
defects signs this protocol and the client signs the protocol himself. 

55.. It is possible to file the complaint in a written form by email wit-
hout unnecessary delay at the latest 1 month after the end of the stay
or provision of the last service. We recommend executing a protocol on
established defects pursuant Section 4 of these Terms and Conditions,
in particular regarding more complicated complaints.

66.. The result of the complain proceedings is announced to the client
by email at the latest within 30 days from the date of the filing of the
complaint.

77.. If the client does not consider the processing of the complaint to
be satisfactory, he is entitled to ask for review of the correctness of the
procedure, possibly reassessment of the complaint. The review is carri-
ed out within the period of 30 days.

Article X
SPECIAL PROVISIONS

The client grants consent with the fact that CK VICTORIA in accordan-
ce with Section 5 Subsection 2 Act n. 101/2000 Sb. processes the
protected personal data of the client by handing over of the confirmed
Order of Services to CK VICTORIA.  
CK VICTORIA is entitled to process th e provided personal data of the
client for the purpose of offering the provided services and for acquisi-
tion activities.
The client is entitled to revoke the consent with processing of his per-
sonal data anytime.
Customer acknowledges that he has the following rights in particular as
a data subject:

aa)) Photocopy of the Photograph may be revoked at any time by sub-
mission to the CK, either to CK or e-mail.

bb)) Require the CK to access personal data relating to its person, re-
pair or erase them, may require restrictions on the processing of their
personal data, object to the processing of personal data, and data tran-
sfer rights.

cc)) Require the CK to restrict the processing of its personal data if
ccaa)) the customer denies the accuracy of his or her personal data for

the time necessary for the controller to verify the accuracy of his or her
personal data;

ccbb) the processing of his or her personal data was unlawful but do-
es not require the deletion of personal data but the restriction of their
use;

cccc)) The CK no longer needs its personal data for processing purposes
but the customer requests them to identify, exercise or defend their cla-
ims; or

ccdd)) Customer has objected to the processing of his or her personal
data until it has been ascertained whether the legitimate reasons for the
CK outweigh the legitimate reasons of the customer. If the processing
of the customer's personal data has been limited, his or her data may
be processed, with the exception of storage, only with his consent.

dd)) The right to file a complaint with the Supervisory Authority, such
as the Office for the Protection of Personal Data.

ee)) Obtain at any time a confirmation from the CK that its personal
data is being processed and, if so, the CK is obliged to provide the fol-

lowing information upon request and to issue a copy of the personal da-
ta processed:

eeaa)) purpose of processing;
eebb)) the category of personal data that it processes;
eecc)) the recipients or categories of recipients whose personal data ha-

ve been or will be made available to them;
eedd)) the planned time period for which his personal data will be sto-

red or, failing that, the criteria used to determine that time;
eeee)) the existence of the right to require the controller to correct or

delete personal data relating to the customer or to restrict their proces-
sing and to object to such processing.
CK VICTORIA is not liable for damage caused by the breach of legal ob-
ligations, if it proves that CK VICTORIA did not cause the damage, and
other suppliers of the services did not cause the damage within the
scope of the concluded contractual relationship either. However, the
damage was caused by:
– the client
– the third person who has no connection with the provision of the
stay
– an unavoidable event, which could not have been prevented despi-
te making all the possible effort which may be required.
CK VICTORIA reserves the right for possible differences in the catalogue
possibly web pages compared to the facts which it could not influence
and which occurred after the closing date for the catalogue possibly
which were not known to the travel agency.
CK VICTORIA reserves the right to cancel the stay based on the reason
of so-called force majeure (political disorder, natural disasters etc.)
The late check in at the accommodation based on the delay of own
means of transport does not create the right to a late check out of the
accommodation facility on the day of departure.
The catalogue and web pages of CK VICTORIA offer a basic description
of individual accommodation facilities in the way corresponding with
the reality. Other information may be handed over based on a request.
The accommodation at the place of the stay is fully subject to the pro-
vider of accommodation – provider of services. The requirements of
the client for accommodation in a concrete mobile home may be se-
cured by CK VICTORIA for the fee of EUR 20/mobile home stated on
the Order of Services. The fact that the requirement for the concrete
mobile home was not fulfilled by CK VICTORIA, does not enable the cli-
ent to withdraw from the concluded contract on the part of the client
without the obligation to pay compensation under any circumstances.
In case that the requirement of the concrete mobile home is not fulfil-
led, the amount EUR 20/mobile home is returned to the account of
the orderer.
The possibility of trips and the service Victoria stated in the catalogue
is not the subject-matter of the contractual relationship. These are ad-
ditional services, paid at the place of the stay, the participation is vo-
luntary and CK VICTORIA is not liable for its realisation. The impossibi-
lity to draw any facultative services based on the seasonal reason,
a low number of participants etc. does not enable the change of the
terms and conditions of the Order of Services as well as it does not
enable the client to withdraw from the contract without paying the
compensation. The complaint about the facultative services is possible
only at the place of the stay at their provider. 
The client explicitly takes into consideration and agrees with the fact
that the travel agency is entitled to create any picture (especially pho-
tographic), sound and picture-sound records of the client (i.e. including
all the elements and manifestations of his personality) anytime in
accordance with the provision Section 84 and following the Act n.
89/2012 Sb., Civil Code, in its valid version (later on the “Civil
Code”); the travel agency is entitled to retouch these created records
during the stay and after it and to publish them in their original as well
as changed form in their promotion materials (printed catalogues, lea-
flets, web pages, social networks, newsletters etc.) and to spread
them in all the possible ways individually as well as in connection with
other records, parts and elements. All consents stated in this provision
are granted in the locally and quantitative unlimited scope for an unli-
mited period of time possibly until their possible revocation on the part
of the client in accordance with the provision Section 87 Civil Code.
The client grants all consents free of charge.

Article XI
INTERIM AND FINAL PROVISIONS

These General Contractual Terms and Conditions come into force and ef-
fect on 1st October 2018.
All the data and information on the services, prices and travel terms and
conditions correspond with the facts known on 1st October 2018 and
they are in accordance with the valid legal order of the Czech republic.
By accepting the Order of Services and by the payment for them, the
client confirms that he understands these Terms and Conditions and res-
pects them in full extent.

In Brno, 1st October 2018               Ing. Ladislav Jar˘, CK VICTORIA
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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.


