
                           17-Adria camping rally fordítása! 
Camping Cikat 2016.06.25-től07.02-ig, Mali Losinj- Horvátország 
Örömünkre szolgál meghívni Önöket, a17. Adria Camping Rallyre, a Cikat Kempingbe, Mali Losinjba 2016. Június 
25-től Július  02-ig. 
Ebben az évben a Horvát Kemping Klub a Jadranka kemping együttműködésével, elviszi Önöket a legnagyobb 
városba a Horvát szigeteken, Mali Losinjba. Mali Losinj, a Losinj szigeten található, amely az életerő szigete. 
Köszönhető ez a több száz éves fenyőerdőknek, levenduláknak, mirtiknek és még 1018 féle növényzetnek. 
Losinj szigete dicsekszik még a természeti és kulturális történelmi látnivalókkal és eseményekkel. 
Mali Losinj város 20 percre van gyalog a Cikat kempingtől. Ismert a hajózási tradíciókról, hajógyártásról és ma 
már turisztikai célállomás. 
Mindez annak köszönhető, és tény, hogy 1892-ben természeti adottságoknak köszönhetően fürdő város lett.  
Bizonyított, hogy 21 nap ott tartózkodás után, a tüdőbetegségben szenvedők funkciói megjavulnak. 
A CItati kemping, a Citat öbölben helyezkedik el, a száz éves fenyőerdőben. A vendégeknek teljes és nyugodt 
kikapcsolódást nyújt, a kristály tiszta Adria vize. A kemping ideális családi aktív pihenésre, sok  sport 
lehetőséggel: séta, több kilométeres ösvénnyel, aquaparkkal (5 medencével, csúszdával, attrakciókkal, bárral a 
medencében, stb.) Ezen kívül a vendégek élvezhetik a napot és a tengert, a 2 km hosszú sziklás vagy kavicsos 
strandon. 
PROGRAM 

1. Nap- Szombat 06.25. 
                Érkezés, bejelentkezés, a résztvevők elhelyezése. 
        2.     Nap- Vasárnap 06.26. 

Választás szerint: kirándulás SUSAK szigetre idegen vezetővel. 
19:00 Hivatalos megnyitó, közös vacsora, zene mellet minden résztvevőnek. 
 

3.  Nap- Hétfő 06.27. 
        Reggel, kirándulás vezetővel (tetszés szerint) Mali-, vagy Veliki Losinjba 
        Este: zenés program       
4. Nap – Kedd 06.28. 
        Reggel, kirándulás vezetővel (tetszés szerint) OSCARA, CRES és VALUNA. 
        Este: zenés program 
5. Nap –Szerda 06.29. 

Szabad pihenés és barátkozás. 
        Javasoljuk a sziget egyéni felfedezését, szervezők és klubok vezetőjének barátkozása kóstolással. 
        Este: Zenés program 

 



6. Nap – Csütörtök 06.30 
Napközben szabadfoglalkozás. 

        Este: Zenés program 
7.     Nap- Péntek07.01. 
       Napközben szabadfoglalkozás 
       Este: Zenés program és Rally ünnepélyes záróünnepsége . 
8.   Nap- Szombat 07.02                                                                                                                                          
       Kijelentkezés  a recepción. 

Bejelentkezési feltételek 
06.25-től 07.02-ig 

Részvételi díj fejenként              110 – euro 
Gyerekek 12 éves korig 2 felnőttel jöhetnek ingyen, 12-18 éves között,50% kedvezménnyel. Az ár 
tartalmazza az ifát, a telket, villanyáramot,fogadó italt, vacsorát és az ajándékcsomagot. 
Különleges kedvezmények a Résztvevőknek: 

-20% kedvezmény 
a kompra oda – vissza, és a kemping árakra. 
Az következő időszakokra Június 17 -25 vagy Július 02-08ig. 
Ezek az árak személyekre és a telekre vonatkoznak. Csak akkor érvényesek, ha előre lefoglalják erre az 
időszakra. Az ifa nincs benne. Ezt a kedvezményt nem lehet más kedvezménnyel összevonni. 
Jelentkezési határidő: 2016. Május 15. 
Utóirat: A jelentkezési lapot kitöltve, a következő címre kell küldeni:  ukh@camping-croatia.com  
A visszaigazolással lehet a komp kedvezményt megkapni. Előre nem kell kifizetni a részvételt az Adria 
Rallyre. 
Bármi kérdése van, szívesen válaszolok.  
Somodi László 
 

 


