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Co to je a k čemu je to dobré? 
 

Camping Card Internitional (dále CCI) je malá plastová kartička zastávající funkci cestovního pasu a 
opravňující držitele k přednostnímu  ubytováníí. Při příjezdu do campingu ponecháte po dobu pobytu v recepci 
místo osobních dokladů pouze kartu CCI, která vám bude vrácena po zaplacení účtu v den odjezdu. 

Kempů, které kartu akceptují, je v současné době v celé Evropě okolo 1 100 (konkrétně v zemích: Andora, 
Nizozemí, Francie, Belgie, Německo, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Dánsko, Velká Británie, Lucembursko, Irsko, ČR, 
Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko, Švédsko, Norsko, Finsko, Řecko, Portugalsko, Slovinsko, Rumunsko, 
Finsko, Polsko, San Marino a Slovensko). V České republice některé campy tuto kartu akceptují i když nejsou uvdeny 
v seznamu. 

CCI karta platí v rámci jednoho kalendářního roku. Následující rok si musíte koupit kartu novou. 
 

Jaké má držitel CCI karty výhody? 
 

Provozovatelé campů poskytují držitelům CCI slevu v rozmezí 5 – 25%. Tato sleva se vztahuje nejen na 
držitele, ale i na všechny spolucestující, kterých může být až jedenáct. Např. držitel CCI karty na 14-denní dovolené 
ve Francii se 2 dospělými a 2 dětmi ušetří až 40.-€, což není zanedbatelné. 

Karta rovněž zahrnuje pojištění odpovědnosti proti škodám způsobených třetím osobám při pobytu v 
kempu, a to až do výše 2 500 000 CHF. V cestovní kanceláři Autoturist jsou k nahlédnutí pojistné podmínky. 
Karta CCI se používá jako mezinárodně uznávaný průkaz příslušnosti ke karavan klubu. Často je pořadateli 
vyžadován při mezinárodních karavanistických srazech v Maďarsku nebo i na Adria Rally. 

Členové některých karavanklubů v Rakousku nebo Německu dostávají kartu CCI automaticky po zaplacení 
ročních příspěvků 
 

Kdo a kde ji může získat? 

1) V ČR ji však mohou získat pouze držitelé klubové karty ÚAMK, a to například v cestovní kanceláři Autoturist 
na (www.autoturist.cz) za cenu 190 Kč.  

2) Členové Českomoravského camping clubu, Asociace turistických oddílů mládeže a také členové Klubu 
českých turistů. Kartu  ji mohou výrazně levněji zakoupit také v infocentru Klubu českých turistů (Fügnerovo 
náměstí 3, 120 00 Praha 2), kde je v prodeji za 90 Kč. Mimopražští zájemci si tuto kartu mohou, po 
prokázání členství v jednom z klubů, nechat zaslat také poštou, a to po domluvě s paní Šochmanovou (tel. 
224 261 919).  

Bližší informace 
 

Oficiální  informace o CCC najdete na webových stránkách www.campingcardinternational.com. 
Zde najdete seznam spolupracujících kempů s výší poskytovaných slev, podrobné podmínky pojištění odpovědnosti, 
nejčastěji kladené otázky, kontaktní adresy apod. 
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