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CAMPING BELLA ITALIA / PESCHIERA DEL GARDA
Általános információk: hatalmas és varázslatos kemping, a Garda tó legnagyobb kempingje. Közvetlenül a Garda tó partján fekszik, né-
hány lépésre Peschiera központjától. A Bella Italia kempingben lehetőségük nyílik arra, hogy hatalmas zöld területekben és árnyékban 
gazdag természetes környezetben tölthessék el nyaralásukat. A kemping közvetlen közelében található a tó közel 1 km hosszú, apró 
kavicsos szabad strandja is. A közelben találhatóak Olaszország legismertebb vidámparkjai: Gardaland, Caneva World, Parco Termale 
Villa dei Cedri, Parco Giardino Sigurtá • Fekvése: a Garda tó déli csücskében, kb. 1 km-re Peschieratól és kb. 5 km-re a Gardaland 
vidámparktól • Szolgáltatások: recepció, 2 étt erem,az egyik étt erem hatalmas tóra néző terasszal, ételek elvitelre, bár, fagyizó, pizzé-
ria, szupermarket, ajándékbolt, fodrászat, orvosi ügyelet, mini club, Vizi világ 5 medencével (nyitva tartás április elejétől szeptember 
közepéig) és csúszdával, óriási gyermek medence, pingpong, játszótér, focipálya, röplabda és kosárlabda pálya, tenisz. Külön térítés el-
lenében: 3 teniszpálya, kerékpárbérlés, mosógép és szárítógép, autómosás, széfb  érlési lehetőség, internet pont, bójabérlési lehetőség 
(előzetesen jelezni kell a kemping recepción), siklóernyőzés, légvár játszótér • Egyéb: a kempingben nyaraló vendégeknek biztonsági 
okokból az érkezéstől az elutazásig egy papírszalag karkötőt kell viselniük, kismotorok használata a kempingen belül nem engedélyezett  

• Strand: közvetlen bejárási lehetőséggel, apró kavicsos szabadstrand • Happy Standard: Új építésű mobilház, tágas és világos, modern és barátságos berendezéssel, az ott  honosság érzetét 
keltve. A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy másik szoba található, ahol kényelmesen elfér két felnőtt  és egy gyermek. További egy fekhely kialakítására van lehetőség a ház nappa-
lijában, az ülőgarnitúra átalakításával. A konyhában található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény pici mélyhűtő rekesszel, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy részére. 
A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy • Happy Premium: Ez a kényelmes és modern mobil ház 
a 2015-ös év újdonsága. Három hálószobájával összesen 7 személy részére nyújt pihenési lehetőséget. A belső elrendezése így néz ki: egy konyha hűtőszekrénnyel, fagyasztóval, moso-
gatóval, valamint egy 4 rózsás gáztűzhellyel, egy nappali dívánnyal, mely szükség esetén fekhellyé is alakítható, egy franciaágyas szoba, két másik hálószoba, két-két egyszemélyes ággyal, 
egy fürdőszoba mosdóval, wc-vel és zuhanykabinnal. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, 2 nyugágy. Egyes kempingjeinkben a nagyobb kültéri kényelmet szolgálja 
a terasz és/ vagy az előtető, illetve sörsátor vagy napernyő is. Amennyiben a mobil háznál fedett  terasz, előtető, vagy sörsátor található, a napernyő nem tartozék • Happy Lux: tágas, 
32 m2-es mobil házak, légkondicionálással, így még nagyobb kényelemben töltheti k vakációjukat – immár négy leghíresebb kempingünkben: a Bella Italia-ban, a Terme Catez –ben, a Marina 
di Venezia-ban, és a Village Park Albatros-ban. A Happy Lux  házakban nagyobb nappali, eggyel több hálószoba és nagyobb fürdőszoba áll a család rendelkezésére. A ház tartozékai: nappali 
és konyha hűtővel és 4 rózsás tűzhellyel, hálószoba fraciaággyal (190×140 cm), 2 egyforma szoba, mindkett ő 2 db egyszemélyes ággyal (190×70 cm), fürdőszoba, zuhanyzóval, mosdóval 
és borotvakészülékhez alkalmas konnektorral, különálló wc mosdóval. A ház minden szobájában találhatóak  konnektorok és minden ablak szúnyoghálóval van ellátva. Ezen kívül a házhoz 
tartozik még a kerti  garnitúra is: asztal,  székek,  2 nyugágy, 1 grillsütő (amennyiben a kemping ennek használatát engedélyezi). A házakhoz fa terasz  is tartozik, hogy vendégeink maximálisan 
kihasználhassák a szabad levegőn tartózkodás előnyeit. 

CAMPING BUTTERFLY / PESCHIERA DEL GARDA
Általános információk: Peschiera del Garda történelmi városrészének közvetlen közelében található, közepes méretű 
kemping, ideális családok számára. A városközpont egy kellemes sétával elérhető. Ideális kiindulópont kirándulások és 
kerékpár túrákhoz is • Fekvése: néhány km-re vannak a környék legnagyobb temati kus kalandparkjai, mint a Gardaland, 
vagy a Caneva Wold. Kb. 700 m-re található a vasútállomás, valamint a város központja is • Szolgáltatások: recepció, étt e-
rem, pizzéria, bár, étel elviteli lehetőség, szupermarket, újságos, dohánybolt, játszótér, medence felnőtt  ek és gyermekek 
részére (május elejétől nyitva) pelenkázó szoba, ping-pong, strandröplabda, focipálya, mini club és esti  programok július-
ban és augusztusban. Külön térítés ellenében: mosógép és szárítógép, hajó bérlési lehetőség (500 m-re), játékterem, ke-
rékpár bérlés, nyugágyak 2 EUR/nap, golf (2 km) Programok, szórakozási lehetőségek: Verona, Milánó és Velence könnyen 
elérhető távolságra találhatóak. A recepciónál a tó környékére szervezett  kirándulásokra lehet befi zetni, akár autóbusszal, 
akár hajóval, valamint velencei városnéző túrák, és opera estek a Veronai Arénában. Kismotorok használata engedélyezett  
Strand: Kb. 500 m-re apró kavicsos strand található • Happy Standard: Új építésű mobilház, tágas és világos, modern 
és barátságos berendezéssel, az ott  honosság érzetét keltve. A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy másik szo-
ba található, ahol kényelmesen elfér két felnőtt  és egy gyermek. További egy fekhely kialakítására van lehetőség a ház 
nappalijában, az ülőgarnitúra átalakításával. A konyhában található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény pici 
mélyhűtő rekesszel, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy részére. A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. 
A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy.

CAMPING CISANO SAN VITO / CISANO DI BARDOLINO
Általános információk: Zöldövezetben található, két részre oszlik: a Cisano kemping, mely közvetlenül a Garda 
tó partján található, és a San Vito kemping, panorámás és nyugodt környezetben helyezkedik el. A két kemping 
egy aluljárón keresztül kapcsolódik össze, és a vendégek mindkét kemping szolgáltatásait használhatják. Adott  
ágai miatt  kifejezett en ideális családok számára • Fekvése: A Cisano kemping közvetlenül a tó partján helyezke-
dik el, a San Vito pedig kissé magasabban, kb. 300 m-re a tótól. Mindkett  ő a két csodálatos városka, Bardolino 
és Lazise között  található, Veronától kb. 25 km távolságra • Szolgáltatások: recepció, széf, autómosás, étt erem, 
pizzéria, bár, szupermarket, boltok, játszótér, sportpálya, animáció (májustól), újságos, tenisz, aerobik és kajak, 
röplabda és foci bajnokságok, táncestek. A Cisano kemping 3 medencével rendelkezik, az egyikben csúszdák is 
vannak, egy másikban hidromasszázs és van egy külön medence gyermekek részére is, amely május közepétől 

szeptember közepéig van nyitva. A San Vito kemping egy medencével rendelkezik, május közepétől szeptember közepéig tart nyitva. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: moso-
da, tenisz, siklóernyőzés, vitorlás, kerékpár bérlés Programok, szórakozási lehetőségek, egyéb információk: A nyaralás ideje alatt  biztonsági okokból egy kis karkötő viselése kötelező, melyet 
a kemping biztosít. Motorok nem hajthatnak be a kemping területére • Strand: homokos, „relax” zónával, ahol pálmák és homok szolgálja a nyaralók kényelmét, gyerekjátékok, színház • 
Happy Standard: Új építésű mobilház, tágas és világos, modern és barátságos berendezéssel, az ott  honosság érzetét keltve. A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy másik szoba 
található, ahol kényelmesen elfér két felnőtt  és egy gyermek. További egy fekhely kialakítására van lehetőség a ház nappalijában, az ülőgarnitúra átalakításával. A konyhában található egy 
gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény pici mélyhűtő rekesszel, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy részére. A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. A házhoz tartoz-
nak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy.

Ár/mobilhome/éj 03.12-04.23. 
05.07-05.14.

04.23-05.07. 
09.03-10.23.

05.14-06.18. 
08.27-09.03.

06.18-06.25. 
08.20-08.27. 06.25-07.02. 07.02-07.09. 07.09-08.13. 08.13-08.20.

Happy Standard 4 főre 14 450 15 460 23 520 32 930 36 960 50 400 57 120 45 360
Happy Premium 4 főre 21 500 22 850 30 240 41 660 47 040 57 120 61 490 53 760

Happy Lux 4 főre 23 180 23 860 31 920 42 340 49 060 58 800 63 500 55 440

Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj, 7. fő felár (csak Premium/Lux): 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 
30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, ágyneműhuzat+törölköző bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 4=3 és 7=4: 03.12-03.26., 04.02-04.23., 09.17-10.23. 
7=5: 03.26-04.02., 05.07-05.14., 05.28-06.11., 09.10-09.17. 7=6: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25., 09.03-09.10.

Ár/mobilhome/éj 03.12-05.14. 
09.03-11.06. 05.14-06.18. 06.18-06.25. 06.25-07.02. 07.02-07.09. 07.09-08.13. 08.13-08.20. 08.20-08.27. 08.27-09.03.

Happy Standard 4 főre 13 440 20 160 26 880 31 920 42 000 52 080 42 000 28 560 17 470
Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, 
ágyneműhuzat+törölköző bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 4=3 és 7=4: 03.12-03.26., 04.02-04.23., 09.17-11.06. 7=5: 03.26-04.02., 05.07-05.14., 
05.28-06.11., 09.10-09.17. 7=6: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25., 09.03-09.10. 14=10: 04.23-07.02., 09.03-09.17.

Ár/mobilhome/éj 03.19-05.14. 
09.03-10.09. 05.14-06.18. 06.18-06.25. 

08.20-08.27. 06.25-07.02. 07.02-07.09. 07.09-08.13. 08.13-08.20. 08.27-09.03.

Happy Standard 4 főre 13 440 21 840 27 220 32 260 43 680 52 080 40 320 16 800
Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 
30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, ágyneműhuzat+törölköző bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 4=3 és 7=4: 03.19-03.26., 04.02-04.23., 09.17-10.09. 
7=5: 03.26-04.02., 05.07-05.14., 05.28-06.11., 09.10-09.17. 7=6: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25., 09.03-09.10. 14=10: 04.23-07.02., 09.03-09.17.
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CAMPING SAN FRANCESCO / DESENZANO DEL GARDA
Általános információk: a varázslatos szépségű Sirmione közvetlen közelében található. Árnyas kemping, közvetlen bejárási lehetőséggel a tó szabad strandjára. A kempingben modern 
technológiával készült,a legmagasabb igényeket kielégítő medence is működik Fekvése: Sirmione termál fürdőjének közelében található, valamint Desenzano is elérhető távolságban van. 
Ez a város híres nyüzsgő esti  életéről, étt ermek, boltok és éjszakai mulatóhelyek várják a turistákat • Szolgáltatások: recepció, szupermarket, bár, étt erem/pizzéria, ételek elvitelre, bor-bár, 
dohánybolt, medence, focipálya, játszótér, boccia, röplabda, ping-pong, kosárlabda pálya, animáció, kisbusz járat a helyi piacokra Külön térítés ellenében igénybe vehető: vizisí, vitorlás, 
játékterem, tenisz, hajó bérlés, autómosás, kerékpár bérlés, WI-FI • Programok, szórakozási lehetőségek, egyéb információk: A medencék, a tenisz pálya, a boccia pálya, és a mini club egy 
elzárt területen találhatóak, melyet egy átjárón át lehet megközelíteni. A recepciónál a tó környékére szervezett  kirándulásokra lehet befi zetni • Strand: közvetlen bejárási lehetőség a füves, 
apró kavicsos szabad strandra, felszerelés itt  nem található • Happy Standard: Új építésű mobilház, tágas és világos, modern és barátságos berendezéssel, az ott honosság érzetét keltve. 
A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy másik szoba található, ahol kényelmesen elfér két felnőtt  és egy gyermek. További egy fekhely kialakítására van lehetőség a ház nappalijában, 
az ülőgarnitúra átalakításával. A konyhában található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény pici mélyhűtő rekesszel, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy részére. A für-
dőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy.

CAMPING EDEN / SAN FELICE DEL BENACO
Fekvése: a Garda-tó nyugati  részén található, 2 km-re San Felice del Benaco és 6 km-re Salótól. Verona 65 km, Brescia 38 km • Szolgáltatásai: étt erem, bár, minimarket, medencék, snack 
bár a medencénél, gyermekmedence, csúszdák, játszótér, sportpályák, mosoda, teniszpálya, érték megőrző • Happy Standard: Új építésű mobilház, tágas és világos, modern és barátságos 
berendezéssel, az ott honosság érzetét keltve. A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy másik szoba található, ahol kényelmesen elfér két felnőtt  és egy gyermek. További egy fekhely 
kialakítására van lehetoség a ház nappalijában, az ülőgarnitúra átalakításával. A konyhában található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény pici mélyhűtő rekesszel, konnektorok, 
valamint felszerelés 6 személy részére. A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy • Happy Premium: 
ez a kényelmes és modern mobil ház a 2015-ös év újdonsága. Három hálószobájával összesen 7 személy részére nyújt pihenési lehetőséget. A belső elrendezése így néz ki: egy konyha 
hűtőszekrénnyel, fagyasztóval, mosogatóval, valamint egy 4 rózsás gáztűzhellyel, egy nappali dívánnyal, mely szükség esetén fekhellyé is alakítható, egy franciaágyas szoba, két másik háló-
szoba, két-két egyszemélyes ággyal, egy fürdőszoba mosdóval, wc-vel és zuhanykabinnal. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, 2 nyugágy, és grillsütő (ahol az adott  
kemping ezt engedélyezi). Egyes kempingjeinkben a nagyobb kültéri kényelmet szolgálja a terasz és/ vagy az előtető, illetve sörsátor vagy napernyő is. 

Ár/mobilhome/éj 04.22-05.14. 
09.03-10.09. 05.14-06.18. 06.18-06.25. 

08.20-08.27. 06.25-07.02. 07.02-07.09. 07.09-08.13. 08.13-08.20. 08.27-09.03.

Happy Standard 4 főre 13 440 22 850 28 560 33 260 45 360 55 440 42 000 18 480
Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 04.22-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj.  Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, 
ágyneműhuzat+törölköző bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 4=3 és 7=4: 09.17-10.09. 7=5: 05.07-05.14., 05.28-06.11., 09.10-09.17. 7=6: 04.23-05.07., 
05.14-05.28., 06.11-06.25., 09.03-09.10. 14=10: 04.23-07.02., 09.03-09.17.

Ár/mobilhome/éj 04.23-05.14. 
09.03-09.17. 05.14-06.18. 06.18-06.25. 06.25-07.02. 07.02-07.09. 07.09-08.13. 08.13-08.20. 08.20-08.27. 08.27-09.03.

Happy Standard 4 főre 16 800 22 510 26 880 33 600 43 680 53 760 39 650 26 880 20 160
Happy Premium 4 főre 20 160 26 880 33 600 42 000 50 400 58 800 47 040 33 600 26 880

Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj, 7. fő felár (csak Premium): 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 
30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, ágyneműhuzat+törölköző bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 7=5: 05.07-05.14., 05.28-06.11., 09.10-09.17. 
7=6: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25., 09.03-09.10.

CAMPING TENUTA PRIMERO / GRADO
Strand: kemping közvetlen homokos tengerparton egy fenyvesben fekszik • Fekvése: Kb. 8 km távolságra található Grado történelmi 
kikötőjétől, innen indul az a közelmúltban felújított  tengerparti  sétány, ahol számos étt erem, bár, fagylaltozó található, ideális hely-
színként szolgál esti  sétákhoz. A közelben található Aquileia régészeti  leletekben gazdag városa (kb. 15 km), Trieszt kb. 50 km, Velence 
150 km távolságra vannak, Szlovénia kevesebb, mint 1 óra autóútra • Szolgáltatásai: két medence a gyermekek és kett ő a felnőtt ek 
részére, pezsgőfürdővel, melegített  vízzel, napernyők és nyugágyak a készlet erejéig térítésmentesen vehetők igénybe. A medencék 
május közepétől szeptember közepéig tartanak nyitva • Szabadidős programok, sportolási lehetőségek: A kemping számos napközbe-
ni és esti  elfoglaltságot kínál gyermekek és felnőtt ek részére játékokkal, sportversenyekkel, táncos és zenés estékkel, május közepétől 
szeptember végéig. Játszótér is várja a gyerekeket focipálya, strandröplabda pálya, röplabda, kosárlabda pálya, teke, atléti kai pálya, 
ping-pong. Térítés ellenében: teniszpályák, golf pálya (18 és 9 lyukas pálya) kerékpárbérlés, kajak, vizibicikli, banánozás, katamarán, 
bóják, vitorlás és motoros hajók bérlési lehetősége. Szörfözés, parasailing és vízisí pálya • Étkezési lehetőségek: Étt erem és pizzéria 
tengerre néző terasszal, halspecialitásokat is kínáló étt erem, ételek elvitelre, bár, diszkó bár, snack bár, fagylaltozó, szupermarket, 

újságos, trafi k, ruházati  bolt, ajándék bolt, sportf  elszerelések boltja • Happy Standard: tágas és világos új építésű mobil ház, mely modern és barátságos berendezésével az ott honosság 
érzését kelti . A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy másik szoba található, ahol 2 egyszemélyes ágy van, valamint egy falról lehajtható ágy, amely egy max. 170 cm magas és max. 
70 kg testsúlyú személy részére nyújt pihenési lehetőséget. A ház nappalijában, az ülőgarnitúra átalakításával további egy fekhely kialakítására van lehetőség. A konyhában található egy 
gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény, konnektorok, valamint 6 személy részére elegendő  felszerelés az evőeszköztől az edényekig. A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó és wc van. 
A mobil házak minden ablakára szúnyoghálót szereltek. A házhoz  tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy, és grillsütő (ahol a kemping ezt engedélyezi).

Ár/mobilhome/éj 05.11-05.14. 
09.03-09.25. 05.14-06.18. 06.18-06.25. 

08.20-08.27. 06.25-07.02. 07.02-07.09. 07.09-08.13. 08.13-08.20. 08.27-09.03.

Happy Standard 4 főre 13 440 20 830 26 880 31 920 38 640 48 720 35 280 16 800
Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, 
ágyneműhuzat+törölköző bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 4=3 és 7=4: 09.17-09.25. 7=5: 05.28-06.18., 09.10-09.17. 7=6: 05.14-05.28., 06.18-07.02., 
09.03-09.10. 14=10: 04.23-07.02., 09.03-09.17.
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CAMPING LAGUNA VILLAGE / CAORLE
Általános információk: A Laguna Village kemping Caorle lagunájához és a történelmi városrészhez közel található meg. Családi nyaralásokhoz ideális hely, remek elhelyezkedése, valamint 
a tágas strandja miatt  . A Laguna Village területén belül a sport szerelmesei számtalan lehetőséget találnak a szabadidő eltöltésére • Fekvése: Caorle központja gyalogosan is elérhető, 
vagy a helyi autóbusszal, Velence pedig mindössze 60 km innen Szolgáltatások: recepció, étt erem, bár, szupermarket, bébi szoba, bazár, strandröplabda, aerobic, acquagym, foci, játszótér, 
medence pezsgőfürdő, és csúszda kicsik és nagyok részére, animáció (júniustól szeptemberig), bankautomata. Külön térítés ellenében igénybe vehető: ping-pong, mosoda, vasalási lehető-
ség, kerékpár bérlés, nyugágyak és napernyők, vizibicikli és kajak bérlés, széf, internet pont • Programok, szórakozási lehetőségek, egyéb információk: Különbözőkirándulási lehetőségek, 
hajóval, kerékpáron, vagy Trevisoba, Veronába, Vicenzába, Triesztbe és Padovába, fakultatí v kirándulások befi zetése lehetséges a recepción. Minden nyaraló a kempingbe érkezéskor karsza-
lagot kap • Strand: közvetlen bejárás, homokos szabadstrand • Happy Standard: Új építésű mobilház, tágas és világos, modern és barátságos berendezéssel, az ott  honosság érzetét keltve. 
A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy másik szoba található, ahol kényelmesen elfér két felnőtt  és egy gyermek. További egy fekhely kialakítására van lehetoség a ház nappalijában, 
az ülőgarnitúra átalakításával. A konyhában található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény pici mélyhűtő rekesszel, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy részére. A fürdő-
szobában zuhanyozó, mosdó és WC van. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy • Happy Premium: ez a kényelmes és modern mobil ház a 2015-ös 
év újdonsága. Három hálószobájával összesen 7 személy részére nyújt pihenési lehetőséget. A belső elrendezése így néz ki: egy konyha hűtőszekrénnyel, fagyasztóval, mosogatóval, valamint 
egy 4 rózsás gáztűzhellyel, egy nappali dívánnyal, mely szükség esetén fekhellyé is alakítható, egy franciaágyas szoba, két másik hálószoba, két-két egyszemélyes ággyal, egy fürdőszoba 
mosdóval, wc-vel és zuhanykabinnal. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, 2 nyugágy, és grillsütő (ahol az adott  kemping ezt engedélyezi). Egyes kempingjeinkben 
a nagyobb kültéri kényelmet szolgálja a terasz és/ vagy az előtető, illetve sörsátor vagy napernyő is.

CAMPING SAN FRANCESCO / CAORLE
Általános információk: a kemping egy csodálatos strand partján helyezkedik el. Ebben az üdülőfaluban egy helyen megtalálhatjuk a kényelmet, a nyugalmat és a szórakoztató programokat 
egyaránt. Legnagyobb hangsúlyt a kényelemre helyezik ezért a szolgáltatások, köztük az uszodai szolgáltatások az üdülőfalú több pontján is igénybe vehetőek • Elhelyezkedés: 2 km távol-
ságra van Caorlétól, att ól az elbűvölő kisvárostól, melynek szűk utcácskáiban megbúvó étt ermeiben bátran kipróbálhatjuk a helyi ételeket és hal specialitásokat. Velence 60 km-re található • 
Strand: az üdülőfalú közvetlen bejáratt al rendelkezik a homokos, fokozatosan mélyülő partszakaszon található szabad strandra. Nyugágy és napernyő bérelhető. A parton egy piknikező rész 
lett  kialakítva. Medencék: április végétől szeptember közepéig különböző helyeken összesen négy, csúszdás, vízi játékokkal felszerelt medence várja mind a gyermekeket, mind a felnőtt eket. 
Úszósapka használata kötelező. Egy medencét esti  fürdőzéshez kivilágítanak (22 óráig) egy medencét pedig az elő-és utószezonban fűtenek. A júniustól szeptemberig nyitva tartó Centro 
Aquati co Garden vízi park 3 medencével, két csúszdával, pezsgőfürdővel, és fi tness centerrel várja fürdőzni vágyó vendégeit. Belépőjegy váltása kötelező. Szabadidős programok, sportolási 
lehetőségek: május végétől szeptember elejéig animációs programok széles választékával várnak minden korosztályt. Különböző programok a legkisebbeknek, játékok, sport- és fi tness prog-
ramok, társastánc, esti  előadások a nagyobbaknak. (Sam Card klubkártya kiváltható). Játszótér áll a gyermekek rendelkezésére. Bérelhető teniszpálya, focipálya, röplabda-, strandröplabda-,  
kosárlabda-,minigolf- és tekepálya, pingpongasztal, kerékpár, vízi bicikli, kajak, tengeri kajak és vitorlás. Étkezési lehetőségek: két étt erem pizzériával, egy hal specialitásokat kínáló, tengerre 
néző terasszal rendelkező étt erem, ételek elvitelre, bár, fagylaltozó, joghurtozó • Üzletek: élelmiszerbolt, zöldséges, újságos, dohányárus, gyógyszertár, ruhabolt, ajándékbolt, sportbolt, ba-
zár • Szolgáltatások: bankautomata, széf, mosoda, autómosó, internet, WI-FI, játékterem, színház, mozi, diszkó, tornaterem, fodrászat, orvosi rendelő (főszezonban és előre meghatározott  
időpontban). Caorléba induló kisvasútjárat, jegy váltása kötelező. Tudnivalók: a Sam Card klubkártya kiváltása animációs programok széles palett áján szereplő programokon való részvételre 
és néhány kedvezmény kiváltására jogosít. (foglalkozások a legkisebbeknek, játékok, sport- és fi tness programok, társastánc, esti  előadások). A kártya 2,5 €/nap/fő (gyermekeknek 3 éves 
korig ingyenes) • Happy Standard: Új építésű mobilház, tágas és világos, modern és barátságos berendezéssel, az ott  honosság érzetét keltve. A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy 
másik szoba található, ahol kényelmesen elfér két felnőtt  és egy gyermek. További egy fekhely kialakítására van lehetoség a ház nappalijában, az ülőgarnitúra átalakításával. A konyhában 
található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény pici mélyhűtő rekesszel, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy részére. A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. 
A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy.

Ár/mobilhome/éj 04.22-05.14. 
09.03-10.09. 05.14-06.18. 06.18-06.25. 

08.20-08.27. 06.25-07.02. 07.02-07.09. 07.09-08.13. 08.13-08.20. 08.27-09.03.

Happy Standard 4 főre 16 800 25 200 33 600 39 650 47 040 53 760 39 650 20 830
Happy Premium 4 főre 20 160 30 240 38 640 43 680 52 080 58 800 43 680 25 200

Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 04.22-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj, 7. fő felár (csak Premium): 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 
30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, ágyneműhuzat+törölköző bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 7=5: 05.07-05.14., 05.28-06.11., 
09.10-09.17. 7=6: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-07.02., 09.03-09.10. 14=10: 04.23-07.02., 09.03-09.17.

Ár/mobilhome/éj 04.29-05.14. 
09.10-09.25. 05.14-06.11. 06.11-06.25. 06.25-07.02. 07.02-07.09. 

08.13-08.20. 07.09-08.13. 08.20-08.27. 08.27-09.10.

Happy Standard 4 főre 15 120 26 880 30 240 39 650 47 040 53 760 39 650 37 630
Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 04.29-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, 
ágyneműhuzat+törölköző bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 4=3 és 7=4: 09.17-09.25. 7=5: 05.07-05.14., 05.28-06.11., 09.10-09.17. 7=6: 04.29-05.07., 
05.14-05.28., 06.11-07.02., 09.03-09.10. 14=10: 04.23-07.02., 09.03-09.17.
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CAMPING MARINA DI VENEZIA / PUNTA SABBIONI
Általános információk: Olaszország egyik legnagyobb kempingje, 50 hektáron terül el, és nevezetes a strandjáról, mely közvetlenül 
a kempinghez tartozik, és igen fi  nom homokos a talaja. Punta Sabbioni-n található, közel Velencéhez, amely kishajóval közelíthető 
meg • Fekvése: Marina di Venezia a Cavallino félsziget legtávolabbi csücskében található, kb. 2 km-re Punta Sabbionitól, ahonnan a 
velencei kishajók is indulnak, és mintegy 40 perc alatt  érik el a várost Szolgáltatások: recepció, bár, étt ermek, pizzéria, szupermarket, 
boltok, bár a strandon, kajak, boccia, beach-soccer játszótér, kosárpálya, elsősegély, bankautomata, játékterem, karaoke, íjászat, ping-
pong. Az újonnan épült Aquamarina Park 6 medencével, hidromasszázzsal, és vízi gyermekjátékokkal várja vendégeit. Külön térítés 
ellenében igénybe vehető: búvárkodás és búvár iskola (PADI), kit szörf, szörf, vizibicikli, kajak, mosoda, fodrászat, tenisz pálya, kerékpár 
bérlés, vitorlás iskola, internet pont, video játékok, ugrálóvár, autómosás, széf, mini golf • Programok, szórakozási lehetőségek, egyéb 
információk: biztonsági okokból a kemping területén egy karkötő viselése kötelező • Strand: közvetlen bejárási lehetőség, homokos 
szabad strand. Felszerelés bérelhető • Happy Comfort: Modern és felhasználóbarát design, tágas terek és sok fény: ez jellemzi a Happy 
Comfortot, melynek maximális befogadóképessége 6 fő. Az új mobil házaink belső terében modern és jól felszerelt konyha található 

hűtőszekrénnyel, 4 rózsás gáztűzhellyel, mosogató csepegtető tálcával. Tágas nappali várja lakóit, ahol az ülőgarnitúra átalakításával két személy részére fekhely alakítható ki. Franciaágyas 
hálószoba és egy másik szoba, ahol két egyszemélyes ágy található. A fürdőszobában zuhanyfülke, WC és mosdó van. (egyes mobil házakban a WC külön helyiségben található.) A házhoz 
kívül tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy, és grillező (ahol a kemping ezt engedélyezi) • Happy Lux: Tágas, 32 m2-es mobilházak, légkondicionálással, így 
még nagyobb kényelemben töltheti  k vakációjukat. A 4M házakban nagyobb nappali, eggyel több hálószoba és nagyobb fürdőszoba áll a család rendelkezésére - nappali és konyha hűtovel és 
4 rózsás tűzhellyel - hálószoba francia ággyal (190x140 cm) - 2 egyforma szoba, mindkett ő 2 db egyszemélyes ággyal (190x70 cm) - fürdőszoba, zuhanyzóval, mosdóval és borotvakészülékhez 
alkalmas konnektorral - különálló WC mosdóval. A ház minden szobájában találhatóak konnektorok.

CAMPING ITALY / CAVALLINO
Általános információk: Az üdülőfalu mesés környezetben, közvetlen Cavallino hosszan elnyúló homokos tengerpartján, egy csodálatos 
fenyves árnyékában bújik meg. Elhelyezkedésének köszönhetően a nyugalom szigetén találjuk magunkat, de ha egy kis nyüzsgésre 
vágyunk, pár lépésnyire találjuk Cavallino városkáját, ahol számos étt erem és bár vár bennünket • Elhelyezkedés: Cavallino étt ermek-
kel, bárokkal teli nyüzsgő belvároskája 2,5 km-re található. Punta Sabbioni (9 km) kikötőjéből különböző hajókirándulásokat tehetünk, 
felfedezhetjük Velencét, Burano és Murano szigeteit is. A Jesolóban található”Jesolandia” vidámpark és a ”Aqualandia” vízi park mind-
össze 6 km-re fekszik az üdülőfalutól • Strand: A fi nom homokkal borított  tengerparton fekvő hatalmas strandon tengerparti  bár várja 
a felüdülni vágyó vendégeket. Napágy és napernyő bérelhető • Medencék: Egy csúszdás gyermek medence, egy pezsgőfürdős felnőtt  
medence és egy új, 6 m magasról induló csúszda várja a vendégeket 2014.05.01-től 09.13-ig. Elő-és utószezonban mindkét medencét 
fűti k. A medencék partján napágyak és napernyők várják a nyaralókat. Hétf őn és csütörtökön az Italy Camping Üdülőfalu vendégei 
ingyenes belépési lehetőséggel rendelkeznek a közelben található Union Lido Kemping vízi parkjába (400 m) • Szabadidős programok, 
sportolási lehetőségek: Május 20-tól szeptember 06-ig a kemping színes programkínálatt al vár kicsiket és nagyokat egyaránt. Mini 

Club, sok játékos foglalkozás, barkácsolás, különböző sportvetélkedők, sportf oglalkozások, bébi tánc, esti  előadások színesíti k a család programját. A gyerekek részére játszótér áll rendelke-
zésre. A strandon tekepálya (bocsa) és strandröplabda pálya található. Lehetőség van biciklibérlésre és úszástanulásra is. Az üdülőfalu vendégei az Union Lido Camping alábbi szolgáltatásait 
veheti k igénybe térítésmentesen: focipálya, röplabdapálya, kosárlabdapálya. Bérelhetnek teniszpályát, mini golf pályát, pingpongasztalt, íjat, vízi biciklit, búvár-és szörf felszerelést is, lova-
golhatnak. Kajakbérlési lehetőség 3 km-re található • Étkezési lehetőségek: étt erem és pizzéria, ételek elvitelre, tengerparti  bár, snack bár • Üzletek: élelmiszerbolt, zöldséges, strand-és 
kempingcikkeket áruló üzlet • Happy Standard: Új építésű mobilház, tágas és világos, modern és barátságos berendezéssel, az ott  honosság érzetét keltve. A házban egy franciaágyas szoba, 
valamint egy másik szoba található, ahol kényelmesen elfér két felnőtt  és egy gyermek. További egy fekhely kialakítására van lehetőség a ház nappalijában, az ülőgarnitúra átalakításával. 
A konyhában található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény pici mélyhűtő rekesszel, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy részére. A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó 
és WC van. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy.

CAMPING UNION LIDO / CAVALLINO
Fekvése: Litorale del Cavallinón található, Velence közelében. A saját strandja több mint 1 km hosszú, és nagyon fi nom homokkal borított . Napi közlekedés biztosított  Velencébe és a 
környező szigetekre • Szolgáltatások: étt ermek, bár, fagyizó, pizzériák, ételek elvitelre, szupermarket, boltok, Aqua Park Mare mintegy 5000 m2-en felnőtt eknek uszodával, és gyermek 
medencével, csúszdával, masszázs medencék, Acqua Park Laguna hófehér homokos partt  al határolt medencével. 4 hektáros sportpark: focipálya, röplabda pálya, kosárpálya, tornaterem, 
játszótér, golf, piano bar, mozi, music hall, és sok más új szolgáltatás. Animáció (májustól szeptemberig). Külön térítés ellenében igénybe vehető: Marino Wellness Club (bio szauna, hideg 
szauna és trópusi eső, aromaterápiás gőzfürdő), tenisz, minigolf, pingpong, kerékpár bérlés, vizibicikli, légvár, íjászat, lovaglás oktatás, szörfoktatás, mosoda, kirándulások, széf, nyugágyak 
az Acqua Park Laguna terletén (2 EUR / ágy / nap) • Programok, szórakozási lehetőségek, egyéb információk: animáció, sportprogramok, játékok és tornák, fi lmek, varieté estek, zene és 
tánc, Baby club (18 hónapostól 3 évesig), mini club, junior club • Happy Standard: Új építésű mobilház, tágas és világos, modern és barátságos berendezéssel, az ott  honosság érzetét keltve. 
A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy másik szoba található, ahol kényelmesen elfér két felnőtt  és egy gyermek. További egy fekhely kialakítására van lehetőség a ház nappalijában, 
az ülőgarnitúra átalakításával. A konyhában található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény pici mélyhűtő rekesszel, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy részére. A für-
dőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy.

Ár/mobilhome/éj 04.23-05.14. 
09.03-10.02. 05.14-06.18. 06.18-06.25. 06.25-07.02. 07.02-07.09. 

08.13-08.20. 07.09-08.13. 08.20-08.27. 08.27-09.03.

Happy Comfort 4 főre 26 210 30 240 45 360 50 400 56 450 59 470 47 040 40 320
Happy Lux 4 főre 30 240 33 600 47 040 52 080 65 520 66 860 60 480 42 000

Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj, 7. fő felár (csak Lux): 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilho-
me, légkondicionálás: 5 €/nap, ágyneműhuzat+törölköző bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 4=3 és 7=4: 09.17-10.02. 7=5: 05.07-05.14., 05.28-06.11., 
09.10-09.17. 7=6: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25., 09.03-09.10.

Ár/mobilhome/éj 04.23-05.14. 
09.03-09.25.

05.14-06.18. 
08.27-09.03. 06.18-06.25. 06.25-07.02. 07.02-07.09. 07.09-08.20. 08.20-08.27.

Happy Standard 4 főre 20 830 29 570 30 240 36 960 43 010 43 680 33 600
Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, 
ágyneműhuzat+törölköző bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 4=3 és 7=4: 09.17-09.25. 7=5: 05.07-05.14., 05.28-06.11., 09.10-09.17. 7=6: 04.23-05.07., 
05.14-05.28., 06.11-06.25., 09.03-09.10.

Ár/mobilhome/éj 04.21-05.14. 
09.03-10.02. 05.14-05.28. 05.28-06.18. 

08.20-08.27. 06.18-07.02. 07.02-07.09. 07.09-08.13. 08.13-08.20. 08.27-09.03.

Happy Standard 4 főre 23 520 38 640 42 000 47 040 56 450 60 480 48 720 30 240
Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, 
ágyneműhuzat+törölköző bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 4=3 és 7=4: 09.17-10.02. 7=5: 05.07-05.14., 05.28-06.11., 09.10-09.17. 7=6: 04.23-05.07., 
05.14-05.28., 06.11-06.25., 09.03-09.10.
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CAMPING CA’SAVIO / CA’ SAVIO – TREPORTI
Általános információk: Egy csodálatos fenyvesben található, melynek közvetlen közelében fi nom homokos tengerpart nyúlik el hosszan. A Cá Savio kemping ideális kiindulópont tartalmas 
kirándulásokhoz Velence, Padova, Trieszt irányába. Kifejezett en ajánlott  kisgyermekes családoknak, valamint ti nédzserekkel érkezőknek, mivel számtalan programot kínál a fi  atalok részére.
Fekvése: közvetlenül egy strandon helyezkedik el. Punta Sabbionitól és Treporti  tól (kb. 3 km) elérhető Velence és híres szigetei motoros kishajóval. Cá Savio központja kb 1 km-re található
Szolgáltatások: recepció, étt erem/pizzéria terasszal, önkiszolgáló étt erem, bár TV-vel, szupermarket újságos standdal, 6 medence, játszótér, TV szoba, bankterminál, strandröplabda, mini 
focipálya, mini kosárlabda pálya, boccia a tengerparton, gyermekjátékok. Külön térítés ellenében igénybe vehető: mini golf, ping-pong, kerékpár bérlés, internet pont, kalózhajón kirándulás, 
vizibicikli bérlés • Programok, szórakozási lehetőségek, egyéb információk: Júniustól augusztusig szórakoztató animációs programok, miniclub, sportprogramok. Szervezett  kirándulások 
Aqualandia-ba, kerékpár túrák Lio Piccolohoz, Velencébe Murano Burano és Torcello-ba • Strand: Homokos szabadstrand. Info-pont kirándulások lekötéséhez • Happy Standard: Új építésű 
mobilház, tágas és világos, modern és barátságos berendezéssel, az ott  honosság érzetét keltve. A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy másik szoba található, ahol kényelmesen 
elfér két felnőtt  és egy gyermek. További egy fekhely kialakítására van lehetőség a ház nappalijában, az ülőgarnitúra átalakításával. A konyhában található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy 
kis hűtőszekrény pici mélyhűtő rekesszel, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy részére. A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz
asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy.

RESIDENCE VILLAGE CAMPING / CAVALLINO
Általános információk: magas színvonalú kemping, amely azonban kisebb méretekkel rendelkezik, mint más Cavallinoban található kempingek, ugyanakkor nagyon élénk élet folyik itt ! Lido 
di Jesolo és Cavallino csodás strandja között  húzódik meg. Pihenést és szórakozási lehetőséget egyaránt kínál, mindazoknak, akik pihenni és elnyújtózni vágynak a fantaszti kus tengerparton, 
vagy hűsölni a fenyvesek árnyékában, és azoknak is akik ki szeretnék használni ennek az élett  el teli tengerparti  résznek az adott  ságait. Velence is a közelben található • Fekvése: Cavallino 
félsziget legkeleti bb részén található, Lido di Jesolo határában, 10 km-re Punta Sabbionitól. Innen meg lehet közelíteni kishajóval Velencét, illetve Muranot, Buranot és Torcellot • Szolgál-
tatások: recepció, bár, étt erem, pizzéria, szupermarket, boltok, uszoda, gyermek medence, hidromasszázs, játszótér, animáció (változatos programokkal), focipálya, ping-pong, kosárlabda, 
minigolf, disco, acquagym, aerobik. Külön térítés ellenében igénybe vehető: golf (3 km-re), fodrász, játékterem, tenisz Programok, szórakozási lehetőségek, egyéb információk: Acqualandia 
vizipark mindössze 3 km-re található, ez Olaszország egyik legnagyobb vizi vidámparkja, a szórakozás garantált • Strand: közvetlen bejárási lehetőséggel, homokos szabad strand, felszerelés 
bérelhető • Happy Standard: Új építésű mobilház, tágas és világos, modern és barátságos berendezéssel, az ott  honosság érzetét keltve. A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy 
másik szoba található, ahol kényelmesen elfér két felnőtt  és egy gyermek. További egy fekhely kialakítására van lehetőség a ház nappalijában, az ülőgarnitúra átalakításával. A konyhában 
található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény pici mélyhűtő rekesszel, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy részére. A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. 
A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy.

Ár/mobilhome/éj 05.14-06.18. 06.18-06.25. 06.25-07.02. 
08.13-08.20. 07.02-07.09. 07.09-08.13. 08.20-08.27. 08.27-09.03. 09.03-09.18.

Happy Standard 4 főre 25 200 30 240 37 630 40 320 53 760 30 240 18 480 15 460
Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 5. és 6. fő fel-
ár: 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, ágyneműhuzat+-
törölköző bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 7=5: 05.28-06.11., 09.10-09.17. 7=6: 05.14-05.28., 06.11-07.02., 09.03-09.10. 14=10: 04.23-07.02., 09.03-09.17.

Ár/mobilhome/éj 04.23-05.14. 
09.03-09.30. 05.14-06.18. 06.18-06.25. 06.25-07.02. 

08.20-08.27. 07.02-07.09. 07.09-08.13. 08.13-08.20. 08.27-09.03.

Happy Standard 4 főre 16 800 25 870 30 240 33 600 43 680 53 760 42 000 20 160
Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilhome, ágyneműhuzat+törölköző 
bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 4=3 és 7=4: 09.17-09.30. 7=5: 05.07-05.14., 05.28-06.11., 09.10-09.17. 7=6: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-07.02., 
09.03-09.10. 14=10: 04.23-07.02., 09.03-09.17.

CAMPING PARADISE / PORTO RECANATI
Strand: 400 m • Fekvése: 3 km-re Porto Recanati -tól • Szolgáltatásai: étt erem, bár, mosoda, felnőtt  - és gyermekmedence, biciklibérlés, asztalitenisz, WI-FI, parkoló • MT4: 21 m2 (7x3 m), 
hálószoba dupla ággyal, háló két ággyal, nappali konyhasarokkal, Z/WC, légkondicionálás, TV, veranda nélkül • T5 standard: 24 m2 (8x3 m), hálószoba dupla ággyal, háló két ággyal, nappali 
konyhasarokkal, Z/WC, légkondicionálás, TV, veranda nélkül • T5 superior: 24 m2 (8x3 m), hálószoba dupla ággyal, háló két ággyal, nappali konyhasarokkal, Z/WC, légkondicionálás, TV, 
veranda nélkül • T6 superior: 35 m2 (5x7 m), hálószoba dupla ággyal, háló két ággyal, nappali konyhasarokkal, Z/WC, légkondicionálás, TV, veranda. 

Ár/apartman/7éj 04.30-05.28. 
08.27-09.30. 05.28-07.02. 07.02-07.16. 07.16-07.30. 07.30-08.06. 08.06-08.20. 08.20-08.27.

MT4 85 260 89 880 109 620 120 120 145 320 241 500 128 940
T5 standard 99 120 105 000 120 120 131 040 156 660 273 840 140 280
T5 superior 123 480 128 100 131 040 158 340 186 060 286 860 169 680
T6 superior 129 360 133 980 136 920 164 220 192 360 322 560 175 980

Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, 1 parkoló/mobilhome, légkondicionálás, úszómedence használat (06.13-08.29.), animáció (08.01-08.29.), transzfer busz a strandra. 
Helyszínen fi zetendő (kötelező):kaució: 100 €/apartman, végtakarítás (kivéve konyhasarok): 50 €/apartman/hét. Helyszínen fi zetendő (megrendeléskor jelezni): ágyneműhuzat 
bérelhető: 10 €/fő/váltás, törölköző bérelhető: 10 €/fő/váltás, érmés mosoda: 3 €/mosás, érmés szárító: 1 €/szárítás, bicikli bérlés: 10 €/fő/nap, kis állat vihető (max. 10 kg): 3 €/nap. 
Foglalás 30 nappal indulás előtt  10% kedvezmény (kivéve 07.30-08.27.).
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CAMPING VILLAGE RIVIERA / NUMANA
Strand: 700 m • Fekvése: panorámikus helyen, Numana falu központjában, pár percre Sirolótól • Szolgáltatásai: étt erem, bár, internet pont, felnőtt - és gyermekmedence, hidromasszázs, 
animáció, kisbusz a strandra • BW3: hálószoba dupla ággyal, nappali konyhasarokkal, Z/WC • MH4: háló dupla ággyal, háló 2 ággyal, nappali konyhasarokkal és egy dívánnyal, Z/WC, 5. főre 
pótágy kérhető.

CAMPING STORK / ROSETO DEGLI ABRUZZI
Strand: Közvetlenül tengerparti  kemping, a part homokos és kavicsos • Szolgáltatásai: étt erem, bár, mini market, úszómedence, animáció és mini club júniustól szeptemberig, játszótér, kis-
pályás foci, strandröplabda, asztalitenisz, teniszpálya, biciklibérlés, WI-FI zóna • Happy Standard: Új építésű mobilház, tágas és világos, modern és barátságos berendezéssel, az ott  honosság 
érzetét keltve. A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy másik szoba található, ahol kényelmesen elfér két felnőtt  és egy gyermek. További egy fekhely kialakítására van lehetoség a ház 
nappalijában, az ülőgarnitúra átalakításával. A konyhában található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény pici mélyhűtő rekesszel, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy 
részére. A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy.

Ár/mobilhome/éj 05.15-06.18. 06.18-07.02. 07.02-07.09. 07.09-07.30. 
08.13-08.20. 07.30-08.13. 08.20-08.27. 08.27-09.03. 09.03-09.11.

Happy Standard 4 főre 20 160 27 890 38 640 40 990 50 400 25 200 16 800 12 770
Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj, csak szombati  érkezéssel: 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj. 
Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, ágyneműhuzat+törölköző 
bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 7=5: 05.28-06.18. 7=6: 05.15-05.28., 06.18-07.02., 09.03-09.10. 14=10: 04.23-07.02., 09.03-09.17.

Ár/apartman/7éj 05.28-06.25. 
09.03-09.18.

06.25-07.30. 
08.27-09.03. 07.30-08.27.

BW3 194 040 228 900 254 100
MH4 252 000 281 820 318 780

Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/apartman/1 autó, strandhasználat (06.01-től). Helyszínen fi zetendő (kötelező): kaució: 50 €/apartman, végtakarítás (kivéve konyhasarok): 
30 €/apartman. Helyszínen fi zetendő (megrendeléskor jelezni): ágyneműhuzat bérelhető: 13 €/fő/váltás, törölköző bérelhető: 6 €/fő/váltás, pótágy (max. 1 fő): 20 €/nap, 
kiságy: 2 €/nap, kis állat vihető: 5 €/éj.

CAMPING SALINELLO / TORTORETO LIDO 
Általános információk: Az Abruzzó régió varázslatos vidékén lévő  Turisti co Salinello Kemping és Üdülőfalu tökéletesen alkalmas komfortos, szórakoztató és pihentető nyaralások eltöltésére. 
Egyik nagy erőssége kétségkívül  a magánstrandja, ahol tökéletesen élvezhető a csodás Adria. A Kemping és Üdülőfaluból közvetlenül megközelíthető a strand. Külön fi gyelmet szenteltek a 
zöld környezetre: a napozórésznél, a strand mellett  tamariszkuszok, pálmák, leanderek ölelésében élvezhető a teljes nyugalom; a déli hőség itt  könnyebben elviselhető, este pedig kellemes 
környezetben lehet grillezni • Fekvése: Közvetlenül a  Tortoreto Lido parti  sétányánál helyezkedik el. Tortoreto Alto városa (227 m magasan a tengerszint felett ) - mintha egy tenger feletti   
„terasz” lenne, területén rengeteg műkincs tekinthető meg. A Kemping félúton van Giulianova (7 km) és a szomszédos Marche tartomány határától, San Benedett o del Tronto csupán 30 km 
távolságra van • Strand: A 400 méter hosszan elterülő magánstrandnak  fi nom, aranyhomokos, lassan mélyülő partja van • Szolgáltatások: Napernyőkkel és nyugágyakkal felszerelt 4 me-
dence, éjszakai megvilágítás (úszósapka használata kötelező). Fűtött  gyerekmedence, ugrótornyos medence. Felnőtt medence (25x12,5m), gyermekmedence (7x14m), ugrótornyos meden-
ce (5x10m), whirlpool. Trafi k, napernyő, öltözők, 4 WC és 2 akadálymentes WC. Vízibicikli bérlési lehetőség, gyermekek részére  többféle játéklehetőség, fedett  Mini Club. Étt erem/pizzéria, 
fagylaltozó. Minimarket, hentes, zöldséges, dohánybolt, fotóbolt, bazár, újságos, fodrász. Pénzautomata, mosógép és szárító külön térítés ellenében, grillező. Június 1-től szeptember elejéig 
elsősegély-szolgálat, július 1-augusztus 31-ig gyermekorvos • Programok, szórakozási lehetőségek, egyéb információk: Június elejétől szeptember elejéig a gyerekeknek animáció és Mini 
Club, különböző rendezvények, lati n-amerikai estek, diszkó, kabaré, színház, musical, karaoke, piano bár, divatbemutató, kártyaversenyek, társasjátékok. Éjszaka megvilágított  tekepályák, 
kosár- és röplabdapálya, minigolf, focipályák. Strandlöplabda, fi tnesz felszerelések, íjászat, pingpong, csocsó, gyerekeknek kötélpálya. 2 éjszaka megvilágított  teniszpálya (térítés ellenében). 
Salinello falu büszkeségei között  szerepel a színház, ahol napközben aerobik és sztepptánc órákat adnak, esténként pedig egy 350 férőhelyes, kellemes bárrá alakul át. A legnagyobb látvá-
nyosság az 1200 férőhelyes Amfi teátrum, ahol minden este musical, kabaré és egyéb programok várják a vendégeket • Happy Classic: A Happy Camp legelső házai 6 felnőtt  személy számára 
megfelelő színvonalon nyújtanak kényelmes nyaralási lehetőséget. A mobilház 2 szobából áll, az egyik franciaágyas a másikban egy egyszemélyes ágy és egy emeletes ágy található. Egy 
további fekhely a nappaliban található, az ülőgarnitúrából alakítható át. A konyhában található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy 
részére az evőeszköztől az edényekig. A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. A mobil házak minden ablakára szúnyoghálót szereltek. A házhoz kívül tartoznak még a kényelmes kerti  
bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy, és grillsütő (ahol a kemping ezt engedélyezi).

Ár/mobilhome/éj 05.15-06.18. 06.18-07.02. 07.02-07.09. 07.09-07.30. 
08.13-08.20. 07.30-08.13. 08.20-08.27. 08.27-09.03. 09.03-09.15.

Happy Classic 4 főre 18 480 25 200 35 280 36 960 47 040 21 840 13 440 10 080

Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj, csak szombati  érkezéssel: 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj. 
Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, ágyneműhuzat+törölköző 
bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 7=5: 05.28-06.18. 7=6: 05.15-05.28., 06.18-07.02., 09.03-09.10. 14=10: 04.23-07.02., 09.03-09.17.
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CAMPING FREE BEACH / MARINA DI BIBBONA
Fekvése: kellemes hangulatú kemping, amely közvetlenül a tenger partján található. Ideális elhelyezkedésének köszönhetően – a tenger és egy cso-
dálatos fenyves között  terül el, amely összeköti  Marina di Bibbona-t Marina di Cecina-val – tökéletes hely a természet közelségét kedvelőknek. Mivel 
autókkal itt  ti  los a közlekedés, a fenyves remek lehetőséget nyújt jogginghoz és kerékpározáshoz, hosszú sétákhoz, lovagláshoz (az istálló 1km-re 
van). Egy kirándulás Bolgheri környékére, vagy a számtalan etruszk rom egyikének megtekintése érdekes programnak ígérkezik. Toscana művészeti  és 
történelmi szempontból egyaránt rengeteg érdekes látnivalóval szolgál • Szolgáltatások: recepció, ba, étt erem, étel elviteli lehetőség, szupermarket, 
bazár, medencék felnott  ek és gyermekek részére, ping-pong, röplabda és foci pálya, autómosó, két horgásztó, Acquagym órák, animáció és szórakoz-
tató programok minden korosztály részére, sportt  evékenységek, játékok és táncos estek júliusban és augusztusban, fakultatí  v kirándulásokra befi -
zetési lehetőség (közvetlenül a kemping recepcióján) • Happy Classic: A Happy Camp legelső házai 6 felnőtt  személy számára megfelelő színvonalon 

nyújtanak kényelmes nyaralási lehetőséget. A mobilház 2 szobából áll, az egyik franciaágyas a másikban egy egyszemélyes ágy és egy emeletes ágy található. Egy további fekhely a nappali-
ban található, az ülőgarnitúrából alakítható át. A konyhában található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy részére az evőeszköztől 
az edényekig. A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. A mobil házak minden ablakára szúnyoghálót szereltek. A házhoz kívül tartoznak még a kényelmes kerti  bútorok, azaz asztal, 
székek, napernyő, 2 nyugágy, és grillsütő (ahol a kemping ezt engedélyezi) • Happy Standard: Új építésű mobilház, tágas és világos, modern és barátságos berendezéssel, az ott  honosság 
érzetét keltve. A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy másik szoba található, ahol kényelmesen elfér két felnőtt  és egy gyermek. További egy fekhely kialakítására van lehetőség a ház 
nappalijában, az ülőgarnitúra átalakításával. A konyhában található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény pici mélyhűtő rekesszel, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy 
részére. A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy.

CAMPING FREE TIME / MARINA DI BIBBONA
Strand: 800 m • Fekvése: 800 m-re található Marina di Bibbona központjától, Bolgheri 2 km, Piombino 50 km, Siena: 100 km, Firenze 
130 km • Szolgáltatásai: felnőtt  - és gyermekmedence (úszósapka kötelező), étt erem/pizzeria, bár, szupermarket, mosoda, WI-FI , 
animáció (karkötő viselése kötelező), miniclub június közepétől augusztus végéig, ping-pong, strandröplabda, kispályás foci. Marina di 
Bibbonában teniszpálya, biciklibérlés • Happy Standard: Új építésű mobilház, tágas és világos, modern és barátságos berendezéssel, 
az ott  honosság érzetét keltve. A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy másik szoba található, ahol kényelmesen elfér két felnőtt  
és egy gyermek. További egy fekhely kialakítására van lehetoség a ház nappalijában, az ülőgarnitúra átalakításával. A konyhában talál-
ható egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény pici mélyhűtő rekesszel, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy részére. 
A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy.

CAMPING PARK ALBATROS / SAN VINCENZO
Általános információk: ez a hatalmas területen elterülő kemping magas minőségi szolgáltatásokkal várja a nyaralókat. Egy fenyvesben helyezkedik el, San Vicenzo csodálatos strandja közelében, 
a Baratti   öböl és Campiglia Maritti   ma középkori városka övezte részen. Megfelelő kiindulási pont azok számára, akik szeretnék felfedezni Toscanát, és nem utolsósorban családok számára is aján-
lott  . Elba szigete, Pisa, Firenze, Volterra is elérhető közelségben vannak • Fekvése: a Maremma Nemzeti  Park határán, San Vincenzo közelében található, egy fenyvesben, kb. 12 km távolságra 
Elba szigetére induló hajók kikötőjétől, és 2 km-re a Baratti   öböltől • Szolgáltatások: vizibusz, recepció, szupermarket, bazár,fagylaltozó, fodrászat, játékterem, étt erem, pizzeria melynek terasza 
egy gyönyörű térre néz, bár, bár a medencénél, ételek elvitelre, egy fantaszti  kus, két részre osztott  medence, gyermekek részére vizi játékokkal, kis szigetekkel, egy tágas napozó terasz, baby 
room, ping-pong, acquagym, röplabda, focipálya • Külön térítés ellenében: kerékpár bérlés, scooter bérlés, mosoda, internet pont, széf. Programok, szórakozási lehetőségek, egyéb információk: 
a kemping területén a fi  zetés egy kártya segítségével történik, amelyet érkezéskor vehetnek át a recepción, animáció kicsiknek, (májustól szeptemberig), felnőtt  eknek (június végétől), kirándu-
lások befi  zetése lehetséges • Strand: kb 800 m távolságra, homokos szabadstrand • Happy Standard: Új építésű mobilház, tágas és világos, modern és barátságos berendezéssel, az ott  honosság 
érzetét keltve. A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy másik szoba található, ahol kényelmesen elfér két felnőtt  és egy gyermek. További egy fekhely kialakítására van lehetőség a ház 
nappalijában, az ülőgarnitúra átalakításával. A konyhában található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény pici mélyhűtő rekesszel, konnektorok, valamint felszerelés 6 személy részére. 
A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy • Happy Lux: Tágas, 32 m2-es mobilházak, légkondicionálással, 
így még nagyobb kényelemben töltheti  k vakációjukat. A 4M házakban nagyobb nappali, eggyel több hálószoba és nagyobb fürdoszoba áll a család rendelkezésére - nappali és konyha hűtovel 
és 4 rózsás tűzhellyel - hálószoba fraciaággyal (190x140 cm) - 2 egyforma szoba, mindkett  ő 2 db egyszemélyes ággyal (190x70 cm) - fürdőszoba, zuhanyzóval, mosdóval és borotvakészülékhez 
alkalmas konnektorral - különálló WC mosdóval. A ház minden szobájában találhatóak konnektorok, szúnyogháló minden • Happy Premium: Ez a kényelmes és modern mobil ház a 2015-ös év 
újdonsága. Három hálószobájával összesen 7 személy részére nyújt pihenési lehetőséget. A belső elrendezése így néz ki: egy konyha hűtőszekrénnyel, fagyasztóval, mosogatóval, valamint egy 
4 rózsás gáztűzhellyel, egy nappali dívánnyal, mely szükség esetén fekhellyé is alakítható, egy franciaágyas szoba, két másik hálószoba, két-két egyszemélyes ággyal, egy fürdőszoba mosdóval, 
wc-vel és zuhanykabinnal. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, 2 nyugágy, és grillsütő (ahol az adott  kemping ezt engedélyezi). Egyes kempingjeinkben a nagyobb kültéri 
kényelmet szolgálja a terasz és/vagy az előtető, illetve sörsátor vagy napernyő is.

Ár/mobilhome/éj 04.21-05.14. 
09.10-09.18. 05.14-06.18. 06.18-06.25. 

08.20-08.27.
06.25-07.02. 
08.13-08.20. 07.02-07.09. 07.09-08.13. 08.27-09.03. 09.03-09.10.

Happy Classic 4 főre 12 770 20 160 26 880 35 280 45 360 52 080 15 790 14 450
Happy Standard 4 főre 13 440 20 830 28 560 36 960 47 040 53 760 18 480 15 120

Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilhome, ágyneműhuzat+törölköző bérel-
hető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 7=5: 05.07-05.14., 05.28-06.18., 09.10-09.17. 7=6: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.18-07.02., 09.03-09.10. 14=10: 04.23-07.02., 
09.03-09.17.

Ár/mobilhome/éj 04.21-05.14. 
09.10-10.02. 05.14-06.18. 06.18-06.25. 

08.20-08.27.
06.25-07.02. 
08.13-08.20. 07.02-07.09. 07.09-08.13. 08.27-09.03. 09.03-09.10.

Happy Standard 4 főre 13 440 20 830 28 560 36 960 47 040 53 760 18 480 15 120
Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 04.23-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, 
ágyneműhuzat+törölköző bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 4=3 és 7=4: 09.17-10.02. 7=5: 05.07-05.14., 05.28-06.18., 09.10-09.17. 7=6: 04.23-05.07., 
05.14-05.28., 06.18-07.02., 09.03-09.10. 14=10: 04.23-07.02., 09.03-09.17.

Ár/mobilhome/éj 04.22-05.14. 
09.03-09.11. 05.14-06.18. 06.18-06.25. 06.25-07.02. 

08.20-08.27. 07.02-07.09. 07.09-08.13. 08.13-08.20. 08.27-09.03.

Happy Standard 4 főre 17 810 25 540 33 600 36 960 50 400 57 120 45 360 20 160
Happy Premium 4 főre 21 500 36 960 42 000 47 040 57 120 63 840 53 760 26 880

Happy Lux 4 főre 22 510 38 640 43 680 48 720 58 800 66 860 55 440 28 560

Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 04.22-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj, 7. fő felár (csak Premium/Lux): 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 
30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, ágyneműhuzat+törölköző bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 7=5: 05.07-05.14., 05.28-06.11. 7=6: 04.23-05.07., 
05.14-05.28., 06.11-06.25., 09.03-09.10.
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CAMPING ORBETELLO / ORBETELLO
Strand: 70 m • Fekvése: az Orbetello Nemzeti  Parkban található, a Giglio-szigett el szemben, 8 km-re a Monte Argentáriótól • Szolgáltatásai: felnőtt - és gyermekmedence, jacuzzi, bár, ét-
terem-pizzeria, közért,  miniclub, animáció júniustól szeptemberig, kispályás foci, strandröplabda, windszörf, vitorlázás • Happy Standard: Új építésű mobilház, tágas és világos, modern és 
barátságos berendezéssel, az ott honosság érzetét keltve. A házban egy franciaágyas szoba, valamint egy másik szoba található, ahol kényelmesen elfér két felnőtt  és egy gyermek. További 
egy fekhely kialakítására van lehetoség a ház nappalijában, az ülőgarnitúra átalakításával. A konyhában található egy gáztűzhely 4 gázégővel, egy kis hűtőszekrény pici mélyhűtő rekesszel, 
konnektorok, valamint felszerelés 6 személy részére. A fürdőszobában zuhanyozó, mosdó és WC van. A házhoz tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy.

CAMPING VILLAGE FABULOUS / RÓMA
Fekvése: Osti a és Róma között  található félúton. A tengerpart 10 perc, Róma félóra tömegközlekedéssel • Szolgáltatásai: a recep-
ción széf és csomagmegőrzési szolgáltatás, szupermarket, gyermek- és felnőtt medence, strandröplabda- és focipálya, teniszpályák, 
játszótér, internet pont, biliárd, a főszezonban animáció, WI-FI. A lakások légkondicionáltak • Mobilház Botti  celli: L-alakú, hálószo-
ba dupla ággyal, háló 2 ággyal, vagy egy ággyal és emeletes ággyal, nappali konyhasarokkal, 2 Z/WC • Mobilház Giott o: téglalap 
alakú, hálószoba dupla ággyal, háló egy ággyal és emeletes ággyal, nappali konyhasarokkal, zuhany mosdóval, külön WC • Mobil-
ház Leonardo: hálószoba dupla ággyal, 2 háló 2-2 ággyal, nappali konyhasarokkal,  zuhany mosdóval, külön WC • Bungaló: bungaló 
2 fő részére, szoba, Z/WC • Happy Premium: Három hálószobájával összesen 7 személy részére nyújt pihenési lehetőséget. A bel-
ső elrendezése: egy konyha hűtőszekrénnyel, fagyasztóval, mosogatóval, valamint egy 4 rózsás gáztűzhellyel, egy nappali dívánnyal, 
mely szükség esetén fekhellyé is alakítható, egy franciaágyas szoba, két másik hálószoba, két-két egyszemélyes ággyal, egy fürdőszoba 
mosdóval, wc-vel és zuhanykabinnal. A házhoz tartoznak még kerti  bútorok, azaz asztal, székek, 2 nyugágy, és grillsütő. Amennyiben 
a mobil háznál fedett  terasz, előtető, vagy sörsátor található, a napernyő nem tartozék. Minden Happy Camp mobilházban ti los a 
dohányzás.

CALIFORNIA CAMPING VILLAGE / MARINA DI MONTALTO
Fekvése: közvetlenül tengerparti , a Maremma Nemzeti  Parktól délre található, 40 km-re Civitavecchia kikötőjétől és másfél órás vonat-
útra Rómától • Szolgáltatásai: recepció, bolt, bár, étt erem/pizzeria, úszómedencék, foci- és teniszpálya, játszótér, asztalitenisz, strand-
röplabda, animáció: kabaré, tánc, mozi, miniclub, sportversenyek • Happy Comfort: Modern és felhasználóbarát design, tágas terek 
és sok fény: ez jellemzi a Happy Comfortot, melynek maximális befogadóképessége 6 fő. Az új mobil házaink belső terében modern és 
jól felszerelt konyha található hűtőszekrénnyel, 4 rózsás gáztűzhellyel, mosogató csepegtető tálcával. Tágas nappali várja lakóit, ahol az 
ülőgarnitúra átalakításával két személy részére fekhely alakítható ki. Franciaágyas hálószoba és egy másik szoba, ahol két egyszemélyes 
ágy található. A fürdőszobában zuhanyfülke, WC és mosdó van. (egyes mobil házakban a WC külön helyiségben található.) A házhoz 
kívül tartoznak még a kerti  bútorok, azaz asztal, székek, napernyő, 2 nyugágy, és grillező (ahol a kemping ezt engedélyezi).

Ár/mobilhome/éj 04.22-05.14. 
09.03-10.02. 05.14-06.18. 06.18-06.25. 

08.20-08.27.
06.25-07.02. 
08.13-08.20. 07.02-07.09. 07.09-08.13. 08.27-09.03.

Happy Standard 4 főre 12 770 23 520 34 270 38 640 45 360 53 760 16 800
Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj: 04.22-05.07., 05.14-05.28., 06.11-06.25. és min. 7 éj (csak szombati  érkezéssel): 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 
5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj. Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, 
ágyneműhuzat+törölköző bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 4=3 és 7=4: 09.17-10.02. 7=5: 05.07-05.14., 05.28-06.11., 09.10-09.17. 7=6: 04.23-05.07., 
05.14-05.28., 06.11-07.02., 09.03-09.10.

Ár/mobilhome/éj 05.01-05.14. 
09.03-09.11. 05.14-06.18. 06.18-06.25. 

08.20-08.27. 06.25-07.02. 07.02-07.09. 
08.13-08.20. 07.09-07.30. 07.30-08.13. 08.27-09.03.

Happy Comfort 4 főre 11 760 21 840 28 560 35 280 38 640 47 040 52 080 18 480
Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj, csak szombati  érkezéssel: 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 5. és 6. fő felár: 2100 Ft/fő/éj. 
Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, ágyneműhuzat+törölköző 
bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 7=5:05.07-05.14., 05.28-06.11. 7=6: 05.14-05.28., 06.11-07.02., 09.03-09.10. 14=10: 04.23-07.02., 09.03-09.17.

Ár/mobilhome/éj 03.25-06.14. 
08.27-09.10. 06.14-06.25. 06.25-07.02. 

08.20-08.27. 07.02-07.09. 07.09-08.13. 08.13-08.20. 09.10-10.23.

Happy Premium 4 főre 20 160 26 880 31 920 40 320 50 400 36 960 18 480
Min. 3 éj (kivéve: min. 7 éj, csak szombati  érkezéssel: 07.02-09.10.)! Az ár tartalmazza: gáz, víz, villany, parkolás/autó/mobilhome. 5-6-7. fő felár: 2100 Ft/fő/éj. 
Helyszínen fi zetendő: kaució kötelező: 100 €/mobilhome, végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 30 €/mobilhome, légkondicionálás: 5 €/nap, ágyneműhuzat+törölköző 
bérelhető: 20 €/fő/váltás, kiságy: 2 €/nap. Speciális ajánlat: 4=3 és 7=4: 04.02-04.23., 09.17-10.23. 7=5: 03.26-04.02., 05.07-05.14., 05.28-06.18., 09.10-09.17. 7=6: 04.23-05.07., 
05.14-05.28., 06.18-07.02., 09.03-09.10. 14=10: 04.23-07.02., 09.03-09.17.

Ár/mobilhome/éj 04.15-
04.23.

04.23-
04.30.

04.30-
05.07.

05.07-
05.14.

05.14-
05.28.

05.28-
06.18.

06.18-
06.25.

06.25-
07.02. 
08.27-
09.03.

07.02-
07.09.

07.09-
07.16.

07.16-
07.30. 
08.06-
08.13.

07.30-
08.06.

08.13-
08.20.

08.20-
08.27.

09.03-
09.10.

09.10-
09.17.

09.17-
09.24.

Mobilhome 
Giott o 5 főre 19 280 24 630 28 200 21 060 25 350 22 850 25 700 39 480 49 980 56 280 62 580 66 780 56 700 41 580 23 920 20 710 17 490

Mobilhome 
Botti  celli 4 főre 17 490 22 850 26 420 19 280 23 560 21 060 23 920 37 380 47 880 54 180 60 480 64 680 55 020 39 480 22 130 18 920 16 070

Mobilhome 
Leonardo 6 főre 22 850 28 200 31 770 24 630 28 920 26 420 29 270 43 680 54 180 60 480 66 780 70 980 60 900 45 780 27 490 24 280 21 060

Az ár tartalmazza: víz, villany, légkondicionálás, ágyneműhuzat. Helyszínen fi zetendő: végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 35 €/mobilhome, törölköző bérelhető: 4 €/fő/váltás, 
kiságy: 15 €/tartózkodás.

Ár/bungaló/éj 01.01-12.31.
Bungaló 1 főre 10 710
Bungaló 2 főre 14 280
Bungaló 3 főre 18 210

Az ár tartalmazza: víz, villany, légkondicionálás, ágyneműhuzat. 
Helyszínen fi zetendő: végtakarítás választható (kivéve konyhasarok): 35 €/mobilhome, törölköző bérelhető: 4 €/fő/váltás, kiságy: 15 €/tartózkodás.


