
 

52.Európa Rally Olaszországban 

 

Jean-Marc Dudt , az Eurpa Rally Tanács elnökének invitálója: 

Ezúttal Olaszországban kerül megrendezésre az 52.Európa Rally, amelyet az „ACTITALIA” klub rendez 

Velencében, Olaszország Velence tartományában, amely különösen vonzó a kempingeseinknek a 

nagyon magas színvonalú kempingje végett. Ezúttal a Rally helyszíne a 4 csillagos „UNION LIDO „ 

kemping. 

Baráti üdvözletemet küldöm minden kempingesnek és remélem, hogy újra találkozunk 

Olaszországban. 

Az Európa Rally helyszíne a”Union Lido „ Park&Resort  Camping ,Lodging, Hotel , amely a tengerparti 

Cavallinóban található és a káprázatos Velence  lagúna és az Adriai-tenger között terül el. Egy ideális 

hely, ahonnan elindulva megtekinthetjük Velencét és a szigeteit. Tágas, védett és árnyékos lakókocsi, 

lakóautó és sátras helyekkel várja vendégeit. A kemping területén találhatók bungalók, telepített és 

mobil lakókocsik, maxi lakókocsik, amelyek teljesen felszereltek és komfortosak. A szaniterek 

ultramodernek, és gondoltak a mozgáskorlátozottakra és a gyerekekre is. A négycsillagos 

kempingben fűtött úszómedence, medence és gyerekmedence is található. A kemping területén a „ 

Gourmetr Club „  9 étteremmel, 11 bárral, 2 bevásárlóközponttal  és 25 egyéb üzlettel várja a 

kempingben  a kempingeseket. 1 km –es homokos tengerpartján játszótér is van. 2 Aqua Parkkal 

11.000 m2-es területén szórakozhatnak az arra vágyók. Welness Club, animáció, sport felnőtteknek, 

gyerekeknek, búváriskola, úszóiskola,szörf,golf,tenisz,foci,…. 

Kirándulási lehetőségek Velencébe, Toscanaba. 

További információk: www.unionlido.com 

 

Az 52. Európa Rally programja: 

2013.május 16. Csütörtök 

9.00. Kirándulás  

 Treviso, a vízi város –      52 Euro/ fő 

 Padova, a kultúra és a történelem városa  52 Euro/ fő 

19.00. Vacsorázási lehetőség a központi sátorban 

20.30. Zene „ My Country’s Got Talent „ 

 



 

2013.május 17. Péntek 

8.30. Kirándulások 

 Velence , művészetek és a kincsek városa  80 Euro / fő 

 Lagúna szigetei      70 Euro /fő 

19.00. Vacsorázási lehetőség a központi sátorban 

20.30.  Zene „ Kohlrösl-baubm „ 

2013.május 18. Szombat 

8.30. Kirándulások   

Velence , művészetek és a kincsek városa  80 Euro / fő 

 Lagúna szigetei      70 Euro /fő 

18.00. Az 52.Európa Rallye hivatalos megnyitó ünnepsége 

19.00. Vacsorázási lehetőség a központi sátorban 

21.00. Zenés, táncos est 

2013. május 19.Vasárnap 

9.00. Kirándulások 

 Treviso, a vízi város –      52 Euro/ fő 

 Padova , a kultúra és a történelem városa  52 Euro/ fő 

18.00. Ökumenikus mise 

19.00.  Vacsorázási lehetőség a központi sátorban 

20.30. Zenés, táncos est 

2013. május 20. Hétfő 

9.00. Az Európa Rallye Tanácsának Közgyűlése 

12.00. Az 52.Európa Rallye hivatalos záró ünnepsége 

15.30. A Rallye helyszínének elhagyása  

Viszontlátásra 2014-ben Magyarországon! 

 



 

 

Kirándulások 

1.sz.Kirándulás TREVISO 

8.30. Indulás busszal a kempingből idegenvezetővel 

9.30. A történelmi városközpont megtekintése 

Treviso egy gyönyörű városka, ahol a Sile szelíden csordogál a festői ódon falak és épületek 

között. Kiváló konyhaművészetéről is népszerű , megemlítvén a   híressé vált Proseccot, 

Radicchióo Rossot, valamint a kedvenc tiramisut. 

12.00.  Busszal utazás a Villa Tiepolo Passi-ba,helyi kóstolóra ebbe a  velencei barokk stílusú   

épületbe,amelynek belseje az „Bolognese „ név alatt ismert  festményeit rejti. 

 www.villatiepolopaqssi.it 

15.30 Borskóstoló a Spinazzé családnál 

 www.tenutasantona.com 

17.30. Visszaindulás a kempingbe. Érkezés 18.30.-ra . 

 

2. sz.Kirándulás-PADOVA 

 Busszal és hajóval a Scrovegni  kápolna, a történelmi központ , terek és a Szent Antal  bazilika 

megtekintése. 

- Gyülekezés a kempingben 

- Érkezés San Massimo-ba Padova mellé 

- Kávészünet, amelyhez a kávét a velencei kempingklub ajándékozza 

- Speciális hajóval hajózás a Contarin kapukig 

- Scrovegni kápolna megtekintése idegenvezetővel. Európa és Olaszország történelmi 

festészetének remekművei találhatók itt meg, amelyek a 14.századot idézik kiteljesedve 

Giotto freskóival, melyet tehetségének legteljesebb időszakában alkotott. 

- Ebédszünet 

- Délután a történelmi központ  és a Szent-Antal bazilika megtekintése. 

 

 



 

 

3. Kirándulás-Velence 

Egy kihagyhatatlan látogatás, amely a velencei épültek szívébe vezet. 

- Szent Mark tér, amely számos évszázadok alatt az állami tevékenységek központja v olt. 

- Palazzo Ducale  

- Szent Mark bazilika 

- Ebédszünet 

délután: 

- Frari  : Santa –Maria  bazilika  

- San Rocco-Jacopo Tintoretto  művei  

 

4.Kirándulás-Burano, Torcello,Murano 

 8.30. Indulás a kempingből 

 9.00. Beszállás a hajóba Punta Sabbionál 

- Hajózás a Treporti  csatornán Buránó, S.Erasmus és Punta Sabbioni között  behajózva 

a Keleti Lagúna szigetvilágába. 

- Kiszállás Buránóban – csipkegyár megtekintése 

- Torcello  /fakultatív program Santa Maria templom ,ebéd ../ 

- Murano / üveggyár megtekintése / 

 

A kemping területén az információs iroda nyitva tartása: 

 8.30.-13.00.  

16.00.-19.00. 

Éttermek, bárok  nyitva tartása: 

8.00.-22.00. 

 

 



www.rallyeuropa.it 

 

Az Európa Rallye részvételén való feltételek: 

- Érvényes CCI /FICC/ kártya 

- Jelentkezés lap megküldése a szervező felé, mellékelni kell a részvételi díj átutalásának 

másolatát 

Részvételi díj :  

- 125 Euro/ egység  (1 egység: 2 felnőtt és 18 év alatti gyerekek ) 

- Egyedüli személyeknek: 105 Euro/fő 

- 18 év feletti további személy:70 Euro/fő 

A részvételi díj magába foglalja a Rallye teljes ideje alatt a részvételt a kempingben és a 

programokon. 

A kirándulásokra a jelentkezéseket a jelentkezési lapon már fel kell tüntetni és a megjelölt 

kirándulások részvételi díját is együtt kell átutalni a Rallye részvételi díjával. 

Akik a Rally előtti vagy utáni időszakra is maradni szeretnének a kempingben, azokra a napokra a 

kemping mindenkori érvényes árait kell megfizetni. 

A részvételi díjat a következő címre kell utalni: 

Bank:   BANCA DELLA CAMPANIA Spa-Avellino 

IBAN szám: IT 58 K 0539215100000001343084 

BIC /SWIFT/: BPMOIT22 XXX 

Megjegyzés rovat:Rally Europa 2013 ITALY 

A jelentkezéseket a klubok fogadják és továbbítják a MAKEOS felé. Amennyiben valaki nem 

klubtag, abban az esetben közvetlenül a jelentkezését a MAKEOS felé is megteheti. 

Jelentkezési lap a MAKOS és a klubok honlapjáról is letölthetőek. 

www.makeos.hu 

www.europarally.eu 

www.rallyeuropa.it 
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