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Na úvod pozvánka : 

 

Kees Splint 

Prezident Europa Rally 

Vážení kamaráti z celej Európy. Taliansko, alebo možno lepšie povedať, Toskánsko nás čaká v roku 

2018. Tento slávny región sa zdá byť stvorený špeciálne pre nás, kamarátov. Kultúra, príroda, 

podnebie, kulinárske ... jednoducho sa pýtate a Toskánsko to ponúka. Naši priatelia ACTItalia našli 

pre nás luxusný tábor v malej dedinke na pobreží: Camping Village Park Albatros v San Vincenzo. 

A tu zorganizuje 57. Európske rally. 

More je vzdialené 15 minút chôdze od kempingu. K dispozícii sú aj nádherné bazény (tiež 

vykurované a zakryté) a všetky ostatné zariadenia, ktoré si naši kemperi môžu priať. A dostatok 

príležitostí na stretnutie so starými priateľmi a vytváranie nových priateľstiev počas fascinujúceho 

programu a pekných a zaujímavých ciest. Dosť však prečo cestovať do San Vincenzo. Dúfam, že 

vás všetkých privítam na sviatku Whitsun 2018. 

 

  

PROGRAM 

17/05/2018 - DEŇ 1 

Príchod, ubytovanie, uvítanie 

18/05/2018 - DEŇ 2 

Voliteľné: organizovaná exkurzia. 

Slávnostné otvorenie s prehliadkou zúčastnených krajín.  

Vitajte v každom salóne. Večer v salóniku s hudbou a tancom. 

19/05/2018 - DEŇ 3 

Voliteľné: organizovaná exkurzia.  

Večera ponúkla organizácia. Večer v salóniku s hudbou a tancom. 

20/05/2018 - 4. DEŇ 

Voliteľné: organizovaná exkurzia.  

Večer hudobných vystúpení a hry. 

21/05/2018 - 5. DEŇ 

Slávnostné ukončenie európskej rally.  

Konečné pozdravy a zbohom do budúceho roka. 

 

 

 

 

 



REZERVÁCIA 

PODMIENKY 

Obdobie 17. - 21. mája 2018 

 

Cena programu: 

145,00 € za jednotku 2 osôb 

110,00 € za jednotku 1 osoby 

Ďalšie osoby v karavane: 55,00 € na osobu 

Deti (do 18 rokov) voľný pobyt 

 

Cena zahŕňa: 

Registračný poplatok 

Ubytovanie s elektrickou energiou 

Účasť na programe 

Vítaná večera 

Darček na uvítanie 

 

Osobitné výhody pre účastníkov: 

15% zľava z ceny za obdobie od 14.05 do 17.05 a od 21.05 do 24.05.2018 

 

 

Ubytovanie v mobilných domoch: Info@europarally2018.it 

Náklady na mobilný dom: 

€ 280,00 v mobilnom dome obsadenej 2 osobami; 

320,00 € v mobilnom dome obsadenej 3 osobami; 

340,00 € v mobilnom dome obsadenej 4 osobami 

€ 360,00 v mobilnom dome obsadenej 5 osobami 

cena zahŕňa pre uvedené osoby: 

vstupný poplatok 

účasť na programoch 

privítanie večere 

darček na uvítanie 

 

Turistická daň sa platí pri príchode. 

Prihláška bude prijatá do 15.04.2018. Rezervácie po tomto dátume, ak budú prijaté, sa zvýšia o 

10%. Zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami a špeciálnymi ponukami. 

 

 

Stránka 57. europa rally je   www.europarally2018.it 

 

pri príchode na stránku si zvolte angličtinu, po týchto podmienkach pre rezerváciu je v žltom ráme  

 

text :  go to the application form -   po označení vstúpite do googlovského formulára, kde si vyplníte 

prihlášku. Pozor v texte prihlášky požadujú aby ste si sám spočítali poplatok, uviedli dátum úhrady 

a názov svojej banky, pre identifikáciu platby. Po vyplnení formulára a odoslaní vám tento príde na 

mailovú  adresu, ktorú ste zadali na prvej strane.  Podľa toho je nutné najprv zaplatiť a potom 

poslať prihlášku, aby dokázali identifikovať vašu platbu.   

 

 

 

 

 

http://www.europarally2018.it/


Program výletov : 

 

VÝLETY 

Výlet N ° 1     18. mája a 19. mája 

Visita di Bolgheri, Tenuta Di Vaira, ochutnávka vín a ľahký obed € 41,00 P.P. - Prehliadka pol dňa. 

Autobus transfer do hlavného mesta Bolgheri známa vinotéka "Super Toskánska" - bezplatná 

návšteva Bolgheriho návšteva Tenuta Di Vaira (vínna pivnica) - ochutnávka s dvoma vínami (biele 

a červené) + ľahký obed so salámom, polievka. Odchod na park Albatros. 

 

Výlet N. 2  19. mája 

Navštívte továreň Laika, ľahký obed, Vespa Piaggio - Pontedera Museum.Cena € 50,00 P.P. - 

Celodenná prehliadka. Autobusová doprava do továrne  LAIKA Camper, návšteva podniku, obed . 

Prejdeme do známeho mesta Pontedera do múzea Vespa Piaggio, navštívime múzeum a nakoniec sa 

vrátime do parku Albetros. 

 

VýletN. 3  19. mája 

Návšteva obce Voltera s ľahkým obedom - návšteva obce Lajatico a divadla ticha. € 52,00 P.P. - 

Celodenná prehliadka. Volterra autobusový transfer. Prehliadka nádherného a starobylého mesta s 

prehliadkou mesta - prestávka na obed a neskoršia návšteva mesta Lajatico a Divadla ticha 

(navrhnuté a prebudované populárnym talianskym spevákom Andrea Bocelli). Návrat na Park 

Albatros. 

 

Výlet N. 4  20. mája 

Navštívte slávne mestá Pisa a Lucca  € 65,00 P.P. - Celodenná prehliadka s ľahkým obedom. 

Autobusový transfer do známeho mesta Lucca s krásnou stenou - prehliadkou starého mesta - 

prestávku na obed. Autobusový transfer do mesta Pisa šikmá veža- Poznávacia návšteva námestia 

Piazza dei Miracoli s vchodmi do katedrály a návšteva Camposanto + Torre a Baptistery. Návrat na 

Park Albatros. 

 

Výlet N. 5  18. mája a 20.mája 

Navštívte archeologické múzeum Populonia a Baratti a Piombino. € 37,00 P.P. - poldenná 

prehliadka. Autobus transfer do Populonia a Baratti - navštívte archeologické nálezisko dediny. 

Autobusový transfer do Piombino a návšteva archeologického múzea na konci návrat do parku 

Albatros. 

 

Pozor termíny a označenie výletov nesedí s prihláškou ktorú distribuovali pôvodne 

Taliani!!!!!! 

 

V prílohe je excelovský súbor, ktorý môžete vyplniť a poslať na adresu segreteria@actitalia.it 

Rovnako je treba doplniť termín úhrady a banku. 

 

Je tam aj .pdf  súbor pre vytlačenie a poslanie klasickou poštou, rovnako pre akceptáciu prihlášky je 

nutná platba. 

 

Doporučujem pri ceste na Rally zobrať si kópiu úhrady, pokiaľ nepríde od nich potvrdenie 

platby. 

 

Pokiaľ potrebujete informácie píšte na adresu misura.jaroslav@gmail.com 

 

Informujte sa možnosti využitia ponuky CC B. Bystrica, ktorý organizuje predrally v Slovinsku. 

mailto:segreteria@actitalia.it

