
 
22. Adria Camping Rally    

Helyszín: „Veli Joze”Savudrija kemping 

      Recepció: +385 1 6426 600 

         GPS:  45.495672, 13.504426  (45°29'44.4"N 13°30'15.9"E) 

Időpontja: 2022. június 18-25-ig 

Részvételi díj /fő: 

- felnőtteknek 105 Euro  
- gyerek 12-18 éves korig 52,50 Euró  
- 12 év alatti gyerekeknek ingyenes. 

 
Az ár tartalmazza: welcom drinket, elhelyezkedést a nem parcellázott 
részen, az ifát, regisztrációt, részvételt az ACR programokon, ünnepélyes vacsorát és 
egy italt a megnyitón valamint ajándékcsomag. 

PROGRAM:  

1. nap június 18. szombat 

Bejelentkezés, regisztráció, elhelyezkedés. 

2. nap június 19. vasárnap 

Szabad foglalkozás és barátkozás. Ajánljuk, hogy nézzék meg az turisztikai látványosságokat 
Isztria környékén.  
19.00 – Ünnepélyes Adria Camping Rally megnyitója programmal és ünnepi vacsorával 
minden résztvevő részére. 
 



3. nap június 20. hétfő 

Szabad foglalkozás és barátkozás, vagy szervezett kirándulás (fizetős) 
 

06.20. hétfő  FAZANA – BRIJUNI – PULA Szervezett kirándulás (fizetős) 

Töltsenek egy csodálatos napot PULÁN. Nézzék meg a város jellegzetességeit, és a gyönyörű 
Velebi Arénát, valamint a Brijuni Nemzeti Parkot.  

Fazanára autóbusszal megyünk, és ott hajóra szállunk. Elmegyünk a Brijuni Nemzeti Parkba, 
amely 14 kis szigetből áll. Megnézzük a nagyon szép környezetben szabadon sétáló 
szarvasokat, muflonokat és lopár. Kisvonatra szállunk és megismerkedünk a történelmi sziget 
múltjával, a legnagyobb földön élt őslényekkel, akik 120 millió évvel ezelőtt éltek.  

Fazanából visszamegyünk Pulára, amely város már 1000 évvel Krisztus előtt lakott volt. Az 
egyik legnagyobb látnivaló az Amfiteatrum (ARÉNA), amely az első évezredben épült, és 
nagyságrendileg a hatodik legnagyobb a világon. A város főbejáratánál látható a Slavoluk 
Sergi család, az utca végén pedig a város terén Forum és Augustov kegyhely.  

Részvételi díj: 550kn/fő  

Gyereknek 18 éves korig 50% kedvezmény 

Az ár tartalmazza a buszt, idegenvezetőt, a Brijuni belépőt, kisvonatot és az Aréna belépőt. 

4. nap június 21. kedd 

Szabad foglalkozás és barátkozás, vagy szervezett kirándulás (fizetős)  
A rendezvényszervezők és a kempingvezetők megbeszélése. 
 
06.21. kedd  FIORE BORÁSZAT szervezett kirándulás (fizetős) 
 

Umag környékén, a tenger közelében található a Fiore borászat, amely családi vállalkozás, 
tulajdonosa Fiorenca Paulic,de a fia Andre Paulic vezeti a pincészetet. Felesége Lili, pedig a 
marketinget és a termelést felügyeli. Igaz, hogy csak 2013-ban kezdték a vállalkozást, de 
hamar betörtek a piacra a jó minőségű Malvazia borral és a habzó Campo borral. 

Öt féle különleges borkostolóval és hideg tállal (Isztriai sajt, prsut, oliva olaj és desszert) 
készülnek. 

Részvételi díj: 260kn/fő  

Az ár tartalmazza a busz költséget, pincészet látogatását és a borkóstolást 

5. nap június 22. szerda 

Szabad foglalkozás és barátkozás, vagy szervezett kirándulás (fizetős) 
Baráti kemping klubok által szervezett találkozok bemutatása. 
 

06.22. Szerda  POREC – ROVINJ - LIMSKI KANAL szervezett kirándulás (fizetős) 



Felejthetetlen egy napos kirándulás hajóval Isztria partja mentén. Nagyon szépen lehet látni 
Isztria gyöngyszemét Rovinjt, Porec és Vrsar panorámáját, valamint hajókázunk a Limski 
csatornán. Élvezve a tenger és a nap szépségét, a hajón hal piknik lesz, és egy pohár Isztriai 
finom bor. Idegenvezetővel teszik szebbé a napunkat. 

Autóbusz visz bennünket Porec-ig. Városnézéssel folytatjuk, majd hajóra szállunk és Isztria 
partja mentán az idegenvezető bemutatja szépségét, és történelmét Porec és Vrsar városoknak. 
Ezután érkezés Rovinjba, megnézzük a régi várost, majd visszamegyünk a hajóra és hajózunk 
a Limski Kanal felé. Itt ebédelünk a hajón, utána megyünk vissza Porec-re és a Kempingbe. 

Részvételi díj: 385kn/fő 

Gyerekeknek 0-4 éves korig ingyenes ebéd nélkül, 

 4-12év korig 30% kedvezmény 

Az ár tartalmazza a buszt, idegenvezetőt, látnivalókat, a hajóutat és az ebédet (három féléből 
lehet választani) 

6. nap június 23. csütörtök 

Szabad foglalkozás barátkozás, vagy szervezett kirándulás (fizetős)  
 

 06.23. Csütörtök  OPATIJA szervezett kirándulás (fizetős) 

Opatija gyönyörű város a tengerparton. A 19. századtól gyógyváros és így nagyon népszerű a 
turisták körében, akik a világ összes pontjáról jönnek ide. 

A kellemes klímának köszönhetően egész évben sok a turista. Opatija az Ucka hegy lábánál 
helyezkedik el, és közkedvelt helye a hegymászóknak, kirándulóknak. Itt van az átkelő a 
tenger és a zöld Isztriai-félsziget között.  

A városból nagyon szép kilátás nyílik KRK és a CRES szigetekre, amelyek megközelíthetők a 
szárazföldről vagy komppal. Opatijában találhatók a Habsburgi időkből származó gyönyörű 
kastélyok, szűk utcák és a sokféle strand. Ezek azok a tulajdonságok, amik miatt visszajönnek 
a turisták évről-évre. 

Részvételi díj: 160kn/fő 

Az ár tartalmazza a buszt, idegenvezetőt és az összes látnivalót 

7. nap június 24. péntek 

Szabad foglalkozás és barátkozás, vagy szervezett kirándulás (fizetős) 

06.24. Péntek HUM-ROC-KOTLI szervezett kirándulás (fizetős) 

ROC egy történelmi település, amely Rijeka és Buzet közötti dombon helyezkedik el. A 
középkorban erődítmény volt, részt vett a glagol nyelv formálásában. Először a települést 
1064-ben említik. A helyi Szent Antal templomban írták le a glagol ABC-t, 1200-ban. 

Kotli valamikor a leggazdagabb falu volt. Ismert volt malmairól és a híres szabóiról. A falut a 
Mirna folyó szeli át, és kis vízesésekkel a sziklák között kotla alakot formál. Innen kapta a 
Kotli nevet a falu. 



(megjegyzés a Kotli falut nem lehet megközelíteni autóbusszal, igy gyalogolni kell egy kicsit) 

Részvételi díj: 150kn/fő  

Az ár tartalmazza a buszt, idegenvezetőt, az összes látnivalót 

8. nap június 25. szombat 

Kijelentkezés, hazautazás. 

 

TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK: 

-  1 házi kedvenc hozatala díjmentes 
- A faházakban megszálló résztvevők számára, 20% kedvezményt biztosítanak a szállás  
díjából (jelentkezési határidő: május 10.) 
- Azok a résztvevők, akik 7 nappal a találkozó előtt és után szeretnének ott tartózkodni 
(sátorral, lakóautóval vagy lakókocsival) 20% kedvezményt kapnak telekárból. 
 

Jelentkezni lehet 

A 22.Adria Camping Rallyre digitális nyomtatványon a  

https://camping-croatia.com/adriacampingrally2022  

vagy a ukh@camping-croatia.com  

vagy postán a következő címre 

UDRUGA KAMPISTA HRVATSKE,  

31000 Osijek, Viška 27, Hrvatska (CROATIA) 

 

Jelentkezési lappal lehet jelentkezni az UKH Magyarországi képviselőjénél 

 

Somodi László, 

Telefon: +36 70 381 0922 

email: somodi.laszlo@freemail.hu 

 

Várjuk jelentkezésüket 2022. május 22-ig. 

 
Fizetni a kemping recepciónál kell. 

 
 



PRIJAVNICA / APPLICATION / JELENTKEZÉS 
  

Datumi i Osobni podaci / Dates and personal info 

Datum dolaska / Date of arrival Érkezés  

Datum odlaska / Date of departure távozás  

Ime i prezime / Name and Surname Név  vezeték név  

Datum rođenja / Date of birth születési év   

Adresa / Adress cím   

Poštanski broj / Postm code irányító sz.  

Mjesto / City Város  

Država / Country ország  

Email  

Telefon za kontakt / Contact phone  
  

Način kampiranja / Camping method 

  Šator / Tent  Kamp kućica / Caravan  Kamper / Camper  Egyéb /   
  

Broj odraslih osoba / Number od adults felnőtt  

Djeca do 12godina / Kids up to 12 years gyerek  

Djeca od 12 do 18 godina / Kids from 12 to 18 years gyerek  

Naziv Camping Kluba / Camping Club név  
  

Izleti  Kirándulásokra jelentkezés 

  FAŽANA, BRIJUNI, PULA 
  Ponedjeljak / Monday, 20.6.2022.  

Broj odraslih osoba / Number od adults felnöt  

Djeca do 12godina / Kids up to 12 years  

Djeca 12 do 18 godina / Kids 12 to 18 years  
  VINARIJA FIORE 

  Utorak / Tuesday, 21.6.2022.  

Broj odraslih osoba / Number od adults  

Djeca do 12godina / Kids up to 12 years  

Djeca 12 do 18 godina / Kids 12 to 18 years  



  POREČ, ROVINJ , LIMSKI KANAL 
  Srijeda / Wednesday, 22.6.2022.  

Broj odraslih osoba / Number od adults  

Djeca do 12godina / Kids up to 12 years  

Djeca 12 do 18 godina / Kids 12 to 18 years  
  OPATIJA 

  Četvrtak / Thursday, 23.6.2022.  

Broj odraslih osoba / Number od adults  

Djeca do 12godina / Kids up to 12 years  

Djeca 12 do 18 godina / Kids 12 to 18 years  
  HUM, ROČ, KOTLI 

  Petak / Friday, 24.6.2022.  

Broj odraslih osoba / Number od adults  

Djeca do 12godina / Kids up to 12 years  

Djeca 12 do 18 godina / Kids 12 to 18 years  
 


