
        

58. Europa Rally 2019.06.06-10-ig 

 

Kedves kempinges Barátaim 

Elmúlt két év, és ismét mi szervezzük az Európa Rallyt Horvátországban. Amelyre ezúttal 
meghívjuk Önöket e gyönyörű szigetre, amely ismert a különleges jó klímájáról, valamint a 
gyönyörű strandokról és kiváló, a tüdőbetegségben szenvedő embereknek. Természetesen az 
Aquaparkról és az árnyékban lévő Cikati kempingről van szó. Ez a nagyon szép kemping a 
sziget erdős részén található Losinj szigetén ahol kellemesen lehet üdülni. Élvezni lehet a jó, 
szórakoztató programokat és a különleges kirándulásokat. Jöjjenek el és meglátják, hogy mit 
tudunk kínálni Önöknek! 

Tisztelettel Dr. Marolt Branko az UKH elnöke. 

 

Kedves Kempinges Barátaim 

Örömünkre szolgál, hogy meghívhatjuk Önöket, Horvátországba az Europa Rally-re amely a 
Cikat kempingben lesz megrendezve Losinj szigetén. 

Nagy számú vendégeink Kérésére akik részt vettek az elmúlt két Adria Rallyin amelyet együtt 
szerveztünk a CCA barátainkkal,  az Ők  ihletésével és a kiváló árainkkal úgy határoztunk, 
hogy megrendezzük ezt az eseményt  Cikáton. Amit Önöknek tudunk nyújtani az a tiszta 
tenger vize, medencék és a változatos programjaink. 

Mali Losinj egy városka a Losinj szigeten úgy is hívják a megújulás szigete. Ezt a nevet azért 
kapta, mert a több száz éves fenyőfák a levendula a mirti és a 1018 féle növényzet illata veszi 
körül a szigetet, és ez a természeti csodája. Gyalogosan a Cikat kempingből be lehet sétálni 
Losinj városba az Aquaparkba, és több sportolási lehetőség közül választhatnak a kemping 
területén és közvetlen közelében úgy, hogy teljes kikapcsolódásban részesüljenek. 

Itt az alkalom, hogy meg kóstolják a sziget gasztronómiai különlegességeit és a finom borait. 
Jöjjenek el és találkozzanak a régi ismerősökkel, szerezzenek újakat, élvezve a 
programjainkat és a kirándulásainkat. 

Tisztelettel Dejan Jakovljevic a Jadranka kempingek igazgatója 

 



Részvételi feltételek: 

Találkozó időpontja: 2019. június 06– 10-ig 

A részvétel díja: 

145.50 euro egységenként (2 személy) 
91.60 euro egyszemélyes egység 
55 euro plusz egy fő  
Gyerekeknek 7– 18 éves korig 27.70 euro 
Gyerekeknek 7 éves kor alatt és a házi kedvenceknek a részvétel ingyenes. 
 
Külön kedvezmény  

20% kedvezményt kap a kompra, ha retur jegyet vásárol az alábbi időpontokra (ez a 

rendezvény előtti időszakra vonatkozik) 

2019. május 30-tól június 6-ig   
2019. június 10-től -17-ig. 
 
A 20 % kedvezmény a parcellára és a személyre akkor érvényes, ha előre lefoglalják, a helyet, 

az idegen forgalmi adó benne van az árban, a kedvezmény nem vonható össze más 

kedvezménnyel. 

Lehetőség van mobil házban vagy hotelben is szálást foglalni, az árakat a következő e-mail 

címen lehet megkérdezni: info@camp-cikat.com 

Jelentkezési határidő: 2019. május 15-ig 

Kirándulások: 

1. Kirándulás Suska szigetre hajóval 30 euró /fő  

Kellemes hajózás közben megismerhetik és megnézhetik Losinj városát a vízről, a 

messzibb érdekes sziget a Susak. Susak egy homokos strandokkal ellátott sziget 

egyéni tradíciókkal. Sziget keletkezése és az alakja különleges.  

Az ár tartalmazza az egész napos kirándulást, fogadó italt, idegenvezetővel 

meglátogatás az alsó és felső falut és az ebédet a hajón (Hall és húsos menü). 

2.  Kirándulás Hajó kirándulás Ilovika szigetre 30 euró/fő 

Ilovik szigetét úgy is hívják a virág szigete, ismert még a Parzine homokos strandjáról. 

Az ár tartalmazza az egész napos kirándulást, fogadó italt, sziget megismerése és az 

ebédet a hajón (Hall és húsos menü). 



3. Kirándulás Osora.Cres,Valuna és Lubenica megtekintése 46 euró/fő 

 

Ezen a kiránduláson megtekinthetik a nevezetességeket a szigeteken. Egész napos 

kiránduláson autóbusszal, meglátogatják Osor város múzeumát, Cres sziget egyetlen 

malmát, ahol a  olajbogyót présélik (lehet vásárolni is olajból), Cres város 

megtekintése és ebéd, Valunán megnézik a legrégibb Valuni követ, amely a legrégebbi  

emlékmű a szigeteken Horvátországban. 

4. Gyalogos kirándulás Dupini úton   28 euró/fő 

Ismerjék meg a sziget rejtett öbleit a  Krivia és Balvanida öblöket. Kis szerencsével 

megnézhetik a kis barlangot is. A Balvanidaról elsétálnak a kilátóhoz Sveti Ivan és 

onnan megcsodálhatják a gyönyörű kílátást a Szigetre.  Egész napos kirándulás, a 

sziget megtekintése vezetővel és az ebéd az árban van. A séta kb. 18 km és 7 - 8 órát 

tart. 

5. Kirándulás  Mali Losinji város nézés és a Apoksionema múzeum meglátogatása 

25 euró/fő 

Apoksiomen (1– 2 ezredi időszámításunk előtti) Fa és Bronz Atléta szobor található 

192 cm magas a tenger mélyén találták a Vele Orjule és Mali Losinj között 1999. 

április 27én. Ez fél napos gyalogos kirándulás vezetővel fogadó itallal a Múzeumban 

majd utána városnézés. 

 

 

 

 


