
 

19. ADRIA CAMPING RALLY 

Meghívjuk Önöket a 19. Adria Camping Rallyre Umagba, 2018.06. 23-tól 06.30-áig. A 

Horvát Kemping Szövetség vezetősége együttműködve az umagi CampingIN Park 

kempinggel, elvezeti Önöket az Isztria, legészakibb félszigetére, ahol a változó természet 

mellett, kulturális és gasztronómiai élvezetekkel várják vendégeiket! 

 

Ismerjék meg az Isztria gyönyörű északi tengerpartját! A CampingIN Park Umag, közvetlen a 

tenger mellett helyezkedik el, közel az attraktív kis városok mellett, Umag, Novigrad és 

Brtonigle. Korlátlan lehetőségek, végtelen szórakozásokon és aktív foglalkozásokon vehetnek 

részt. Fedezék fel, hogy miért ez az egyik legkívánatosabb és leglátogatottabb kemping 

Horvátországban! 

 

Ez a Kemping a legjobban felszerelt, és nagyon sok nemzetközi elismerésben részesült már. 

Itt magas színvonalú kemping szolgáltatásban lehet részük, baráti társaságban. A 

résztvevőknek 2.000 parcella, mobil házak, medencék és rendezett parttal és sétányokkal 

állnak rendelkezésükre. 

 

Örülünk az Önök érkezésének és a közös barátkozásnak a 19. Adria Camping Rallyn, a 

CampingIN Park Umagban. 

 

Programok: 

Első nap - 06.23. szombat 

Érkezés, bejelentkezés és elhelyezkedés 

 

Második nap - 06.24. vasárnap 

Értekezlet a résztvevő klub vezetőinek 

Ünnepélyes megnyitó vacsorával, és szórakoztató programmal minden résztvevőnek 

 

Harmadik nap - 06.25. hétfő 

Szabad egyéni foglalkozás és barátkozás 

Fakultatív program (fizetős) 

Este szórakoztató program 

 

Negyedik nap - 06.26. kedd 

Szabad egyéni foglalkozás és barátkozás 

Fakultatív program (fizetős) 

Este szórakoztató program 

 



Ötödik nap - 06.27. szerda 

Szabad egyéni foglalkozás és barátkozás 

Fakultatív program (fizetős) 

Este szórakoztató program 

 

Hatodik nap - 06.28. csütörtök 

Szabad egyéni foglalkozás és barátkozás 

Fakultatív program (fizetős) 

Este szórakoztató program 

 

Hetedik nap - 06.29. péntek 

Szabad egyéni foglalkozás és barátkozás 

Fakultatív program (fizetős) 

Záró est és szórakoztató program 

 

Nyolcadik nap - 06.30. szombat 

Fizetés és indulás haza 

 

Fakultatív kirándulások árai: 

 

Hall piknik Delfin és ebéd - 35 euro/fő 

Kozlovic borpincéjébe borkóstolás - 25euro/fő 

Látogatás a Brijuni szigetre hajóval - 65 euro/fő 

Istriai klasszikusok és ebéd - 60 euro/fő 

Aquaparkovi Istralandia i Aquacolors fél napra a belépő 17,50 euro/fő, egész napos belépő 

22 euro/fő. 

 

Látogassa meg a www.istriaexperience.com , és fedezze fel azt a sok izgalmas lehetőségeket 

és használja ki a Vouchers adta 100 helyi kedvezményt vendéglőkben, konobákban, 

kóstolókon és az Adrenalin Parkban stb. 

 

A 19. Adria Camping Rally ideje alatt a vendégek igénybe vehetik a CampingIN Park Umag,  

szolgáltatásait. A szolgáltatások részletes információit megtalálja a www.istracamping.com 

oldalon. 

Részvételi feltételek: 

A rendezvény ideje: 2018.06.23-tól 06.30-áig. (7 éjszaka) 

 

Részvételi díj: 120 euro/fő. 

Az árban benne van: 

Idegen forgalmi adó 

Elhelyezés a Classic parcellákon 

Fogadó ital 

Vacsora + egy ital a megnyitón 

Ajándék az érkezéskor 

 

Engedmények: 

Gyerekek 12 évig (kettő felnőtt kíséretében) benne van az árban. 

Gyerekek 12 -18 évig 50% kedvezményt kapnak 

 

http://www.istriaexperience.com/
http://www.istracamping.com/


Külön engedmények: 

Egy háziállatért nem kell fizetni, 

A Classic parcellán (sátor, lakókocsi, lakóautó) 7nap a rendezvény előtt és után 20% 

kedvezményt kapnak a parcella árából. 

A kedvezmények nem vonhatók össze, más kedvezménnyel. 

 

Jelentkezési határidő: 2018. május 21. 

Extra: Jelentkezés a mobil házakba 2018. május 07-ig 15% kedvezménnyel jár. 

 

Három lépés a foglaláshoz: 
 

A kitöltött, aláírt Jelentkezési lapot küldje el postán az Istraturist Umag, Jadranska 66, 

52470 Umag, Hrvatska címre. 

Amint megkaptuk a kitöltött lapot elküldjük a befizetési útmutatót. A jelentkezést 

visszaigazoljuk, akkor lesz érvényes a jelentkezés. Ki lehet fizetni a teljes összeget, vagy 

előleget lehet fizetni, átutalással a legjobb, mivel ennek nincs költsége. 

További információért forduljanak: 

 www.istracamping.com email: camping@istraturist.com  tel: +385 (0) 52 700 700 

 

Segítség az on-line Jelentkezési lap kitöltéséhez. Kitölthető Jelentkezési lapot a következő 

linken lehet elérni, https://www.istracamping.com/en/camping/park-umag/events. Kitöltés 

után a lap alján lévő Send gombra kattintva lehet elküldeni. 

Arrival date: érkezési nap dátuma 

Departure data: távozási nap dátuma 

Name: keresztnév 

Surname: vezetéknév 

Birth date: születési dátum 

Address: cím 

City: város 

Country: ország 

Telephone: telefon 

E-mail: E-mail 

I will be staying in: szálláshely típusa 

Tent: sátor 

Caravan: lakókocsi 

Motorhome: lakóautó 

Mobile home: mobil ház 

Other: egyéb 

Notes: megjegyzések 

No. persons: személyek  

Of whon are children under 12 years of age: gyermek 12 év alatti 

Of whon are children under 12 to 18 years of age: gyermek 12-18 év korig 

Camping Club: Kemping klub neve, ahol tag  
 

 

http://www.istracamping.com/
mailto:camping@istraturist.com
https://www.istracamping.com/en/camping/park-umag/events

