
HORVÁTORSZÁG          
OLASZORSZÁG         

FRANCIAORSZÁG 
AUSZTRIA

➩ 27 év tapasztalat
➩ 26 top uticél 
➩ 440 mobilház
➩ assistance szolgáltatás
➩ optimális árak

Dalmácia, Živogošče – Camping Dole

EARLY BOOKING

–10 %
till 31. 3. 2020

Típus fénykép (© Valamar Riviera)

Victoria mobilházak Premium Exclusive Grand Abruzzo, Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Magyar
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www.victoria-mobilehome.comBÉRLET €/ÉJSZAKA

8 SAN MARINO
CAMPING RESORT****

Rab-sziget,
Lopar

8 SAN MARINO
CAMPING RESORT****

Rab-sziget,
Lopar

10 JEZERA VILLAGE
HOLIDAY RESORT***

Dalmácia,
Murter-sziget

10 JEZERA VILLAGE
HOLIDAY RESORT***

Dalmácia,
Murter-sziget

18 MARE E PINETA 
INTER. CAMPING****

Emilia 
Romagna, Estensi

13 CAMPING BELLA 
ITALIA*****

Veneto, 
Lago di Garda

14 CENTRO VACANZE
SAN FRANCESCO*****

Veneto, 
Caorle

17 CAMPING VILLAGE 
MEDITERRANEO*****

Veneto,
Cavallino

16 CAMPING VILLAGE 
CAVALLINO****

Veneto,
Cavallino

22 STELLA DEL SUD
CAMPING VILLAGGIO***

Puglia,
Lido del Sole

22 STELLA DEL SUD
CAMPING VILLAGGIO***

Puglia,
Lido del Sole

21 CAMPING VILLAGE
TAM TAM****

Abruzzo
Giulianova Lido

20 SALINELLO 
VILLAGGIO****

Abruzzo,
Tortoreto Lido

24 CAMPING VILLAGE
BAIA BLU
LA TORTUGA****

Szardínia, 
Aglientu

26 CAMPING
BELLA AUSTRIA****

Stájerország, 
Peterdorf

25 CAMPING LES PRAIRIES
DE LA MER*****

Côte d‘Azur,
St. Tropez

4 ORSERA CAMPING
RESORT***

Isztria, 
Vrsar

4 ORSERA CAMPING
RESORT***

Isztria, 
Vrsar

9 CAMPING PARK 
SOLINE****

Dalmácia, 
Biograd na Moru

11 CAMPING 
IMPERIAL***

Dalmácia, 
Vodice

A Lux Mobilház 1–6 főre szóló napi bérleti díját, 1 autó parkolási díját, az összes víz, gáz és elektromos energia árát

1–6 személyre szóló sátor na-
pi bérlését, 1 gépjármű par-

kolását, az összes víz 
és elektromos energia árát

Adók + helyi illeték
50 €/sátor letét

Adók + helyi illeték
50 €/hétvégi ház letét,
30 €/hétvégi ház végső 

takarítás

Hétvegi Ház Cool + 7 €/éj.
Ágynemű + 10 €;
franciaágy + 20 €

Felár törölközők nem-szőtt
szövet (csomag: fürdőlepedő 
+ egy kis törölköző) + 5 €

Ágynemű + 10 €
Felár törölközők
nem-szőtt szövet 

(csomag: fürdőlepedő 

+ egy kis törölköző) + 5 €

1-6 személyre szóló hétvégi ház
napi bérlését, 1 gépjármű par-
kolását, az összes víz és elekt-

romos energia árát 

Adók + helyi illetékek (lásd. egyes úti célok)
Záró takarítás 40 €/mobilház (Lux, Domus, Classic), + 50 €/mobilház (Lux Grand, X-Line, X-Line Design)
Ágynemű: egy személyes ágy + 10 €; két személyes ágy + 20 €
Letét 100 €/mobilház

Mobilház típusok: Lux Grand (Lanterna, San Marino, Soline, Dole) + 10 €/éjsz.; X-line (Dole), X-line Design (Salinello) + 25 €/éjsz.; Premium Exclusive Family (San Marino) + 25 €/éjsz.
Mobilház típusok: Classic (Stella del Sud, max. 4+1 személy) – 5 €/éjszaka; Domus (max. 2+2 személy) – 5 €/éjszaka
Mobilház zónában: Zóna Bella Vista (Orsera) + 10 €/éjszaka; zóna A – Estensi + 10 €/éjszaka
Törülközők (készlet) + 5 € (nem szőtt textília)
Konkrét szállás hely: + 20 €/mobilház; a minimális éjszakák számától rövidebb tartózkodás esetén  + 30 %

A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ 
ÁR TARTALMAZZA

A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ 
ÁR NEM TARTALMAZZA

FELÁRAK ÉS 
KEDVEZMÉNYEK

KEDVEZMÉNY KORAI VÁSÁRLÁS
31. 3. 2020

–10 %

Check in 16.00 h.
Check out 9.00 h.
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A B C D E F G H J K
MobilházSátorA SZÁLLÁS TÍPUSA

ÁRKATEGÓRIA

Hétvegi ház

6 CAMPING VILLAGE &
RESORT POLJANA****

Lošinj-sziget,
Mali Lošinj

12 CAMPING DOLE**
Dalmácia,

Živogošče

12 CAMPING DOLE**
Dalmácia,

Živogošče

12 CAMPING DOLE**
Dalmácia,

Živogošče

20 RIVA NUOVA
CAMPING VILLAGE****

Abruzzo,
Martinsicuro

19 RIVA NUOVA
CAMPING VILLAGE****

Abruzzo,
Martinsicuro

23 CAMPING VILLE
DEGLI ULIVI***

Elba-sziget, 
Marina di Campo

1 LANTERNA PREMIUM
CAMPING RESORT****

Isztria, 
Lanterna 

1 LANTERNA PREMIUM
CAMPING RESORT****

Isztria, 
Lanterna 

3 ISTRA PREMIUM
CAMPING RESORT*****

Isztria,
Funtana

15 UNION LIDO*****
Veneto,

Cavallino-Treporti

2 SOLARIS FKK 
CAMPING RESORT***

Isztria, 
Lanterna 

5 CENTRO VACANZE
BI VILLAGE****

Isztria,
Fažana

7 PADOVA PREMIUM
CAMPING RESORT****

Rab-sziget,
Rab

7 PADOVA PREMIUM
CAMPING RESORT****

Rab-sziget,
Rab

Adók + helyi illetékek (lásd. egyes úti célok)
Záró takarítás: 60 €/mobilház
Ágynemű és törülközők: 15 €/szem. (kötelező felár)
Letét 150 €/mobilház

Mobilház az I. zónában - tenger (Istra) + 25 €/éjszaka
Konkrét szállás hely: 20 €/mobilház
A minimális éjszakák számától rövidebb tartózkodás esetén  + 30 %

2

I

VICTORIA MOBILHÁZ
PREMIUM

EXCLUSIVE CHALETS

VICTORIA MOBILHÁZ
PREMIUM

EXCLUSIVE GRAND

VICTORIA MOBILHÁZ
PREMIUM

EXCLUSIVE GRAND
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www.victoria-mobilehome.com
Victoria mobilház Premium Exclusive Grand

Victoria mobilház Premium Exclusive Grand 2/2+2 34–36 m2 + fedett terasz

Isztria, Funtana – Istra Premium Camping Resort 

870 cm

4
1
0
 c

m

Felszerelés:
➤ 1 háló franciaággyal (164 x 204 cm), 18 cm-es matrac, tárolóhely 

35 cm magasságig az ágy alatt
➤ 1 háló két egyszemélyes ággyal (84 x 205 cm), 18 cm-es matrac
➤ Nappali kétszemélyes kanapéággyal
➤ Takarók és párnák (ágynemű és törülközök kötelező felár ellenében)
➤ 2x szociális berendezés (zuhany, mellékhelység, mosdó, hajszárító)
➤ 2x Légkondícionálás, TV (Lanterna, Istra)
➤ Teljesen felszerelt konyha
➤ 217 l-es hűtőgép, mosogatógép (Lanterna, Istra), gyorsforraló, kávéfőző, 

mikrohullámú sütő
➤ Fedett terasz kb. 25–27 m2

➤ Kerti bútor (asztal, székek, 2x napozóágy), grill felár ellenében
➤ Egy gépjármű számára pakolóhely

Kétágyas szobaNappali konyha és étkező sarokkal (© Valamar Riviera) Hálószoba két egyszemélyes ággyal WC/Zuhany
3

80 €/nap - tól
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www.victoria-mobilehome.com

Felszerelés:
➤ 1 hálószoba kétszemélyes ággyal
➤ 1 hálószoba két egyszemélyes ággyal
➤ Nappali kétszemélyes kanapéággyal
➤ Takarók és párnák (ágynemű felár ellenében)
➤ Zuhany, mellékhelység, mosdó, hajszárító
➤ Légkondícionálás
➤ Teljesen felszerelt konyha
➤ 217 L-es hűtőgép, mosogatógép, vízforraló, 

mikróhullámú sütő
➤ Fedett terasz kb. 10 m2

➤ Kerti bútor (asztal, szék, napozóágy, hintaszék)
➤ Egy gépjármű számára pakolóhely

Felszerelés:
➤ Nappali konyha és étkező sarokkal szétnyitható 

kanapéval 2 személy részére, franciaágy függönnyel 
elválasztható

➤ Takarók és párnák (ágynemű és törülközök kötelező 
felár ellenében) 

➤ Zuhany, WC, mosdó, hajszárító
➤ Légkondícionálás
➤ Teljesen felszerelt konyha
➤ 217 L-es hűtőgép, gyorsforraló, kávéfőző, mikróhullámú sütő
➤ Fedett terasz kb. 12 m2

➤ Kerti bútor (asztal, szék, adott esetben nyugágy) grill felár ellenében
➤ Egy gépjármű számára pakolóhely

Victoria mobilház X-Line Design 2/2+2 32 m2 + fedett terasz

Kétágyas szoba Hálószoba két egyszemélyes ággyal WC/Zuhany

Abruzzo, Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Nappali

4

Victoria mobilház X-Line Design Victoria mobilház Premium Exclusive Chalet

(© Valamar Riviera)Rab-sziget, Rab – Padova Premium Camping Resort (típus fénykép)

4
0
0
 c

m

500 cm

Nappali konyha és étkező sarokkal, és szétnyitható kanapéval

(© Valamar Riviera)

Victoria mobilház Premium Exclusive Chalet 1/4
20 m2 + fedett terasz

(© Valamar Riviera)

WC/Zuhany FranciaágyKonyhaszekrény

(© Valamar Riviera)

(© Valamar Riviera)

60 €/nap - tól 75 €/nap - tól
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www.victoria-mobilehome.com

Felszerelés:
➤ 1 hálószoba kétszemélyes ággyal
➤ 1 hálószoba két egyszemélyes ággyal
➤ Nappali kétszemélyes kanapéággyal
➤ Takarók és párnák (ágynemű felár ellenében)
➤ 2x fürdőszoba (zuhany, mellékehelység, mosdó)
➤ Légkondícionálás
➤ Teljesen felszerelt konyha
➤ 212 L-es hűtőgép, vízforraló, mikróhullámú sütő
➤ Fedett terasz kb. 9–14 m2

➤ Kerti bútor (asztal, szék, adott esetben nyugágy)
➤ Egy gépjármű számára pakolóhely

Victoria mobilház Lux Grand 2/2+2 32 m2 + fedett terasz

Nappali

Kétágyas szoba Hálószoba két egyszemélyes ággyal WC/Zuhany

Rab-sziget, Lopar – San Marino Camping Resort 

Felszerelés:
➤ 1 hálószoba kétszemélyes ággyal
➤ 1 hálószoba két egyszemélyes ággyal
➤ Nappali kétszemélyes kanapéággyal
➤ Takarók és párnák (ágynemű felár ellenében)
➤ Zuhany, mellékhelység, mosdó (különböző változatokban)
➤ Légkondícionálás
➤ Teljesen felszerelt konyha
➤ Hűtőgép 217 l, vízforraló, mikróhullámú sütő
➤ Fedett terasz kb. 15 m2

➤ Kerti bútor (asztal, szék, nyugágy)
➤ Egy gépjármű számára pakolóhely

Victoria mobilház X-Line 2/2+2 32 m2 + fedett terasz

Dalmácia, Živogošće – Camping Dole

KonyhaszekrényWC/Zuhany

Kétágyas szoba

Étkezősarok

Hálószoba 
két egyszemélyes ággyal

5

Victoria mobilház X-Line Victoria mobilház Lux Grand40 €/nap - tól55 €/nap - tól
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770 cm
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Felszerelés:
➤ 1 hálószoba kétszemélyes ággyal
➤ 1 kisebb gyerekszoba emeletes ággyal (2,4 m2)
➤ Takarók és párnák (ágynemű felár ellenében)
➤ Zuhany, mellékhelység, mosdó
➤ Légkondícionálás
➤ Teljesen felszerelt konyhasarok
➤ 160 L-es hűtőgép, vízforraló, mikróhullámú sütő
➤ Sátras filagória kb. 9 m2

➤ Kerti bútor (asztal, szék, adott esetben nyugágy)
➤ Egy gépjármű számára a kijelölt pakolóhelyen 
➤ Figyelmeztetjük a kis tárolóhelyekre

Victoria mobilház Domus 2/2 19 m2 + filagória

Konyhasarok

Elba-sziget, Marina di Campo – Camping Ville degli Ulivi

6
Kétágyas szoba GyerekszobaWC/Zuhany

www.victoria-mobilehome.com
Victoria mobilház Domus

Felszerelés:
➤ 1 hálószoba kétszemélyes ággyal
➤ 1 hálószoba két egyszemélyes ággyal
➤ Nappali kétszemélyes kanapéággyal
➤ Takarók és párnák (ágynemű felár ellenében)
➤ Zuhany, mellékehelység, mosdó (különböző 

változatokban)
➤ Légkondícionálás
➤ Teljesen felszerelt konyha
➤ 120–212 L-es hűtőgép, vízforraló, mikróhullámú sütő
➤ Fedett terasz kb. 9–14 m2

➤ Kerti bútor (asztal, szék, adott esetben nyugágy)
➤ Egy gépjármű számára pakolóhely

Victoria mobilház Lux 2/2+2 24 m2 + fedett terasz

Abruzzo, Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Kétágyas szoba Hálószoba két egyszemélyes ággyal WC/Zuhany

Nappali

Victoria mobilház Lux, Lux Superior25 €/nap - tól 35 €/nap - tól
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www.victoria-mobilehome.com

Felszerelés:

➤ 1 hálószoba kétszemélyes ággyal
➤ 1 Nappali egy egyszemélyes ággyal és egy emeletes ággyal
➤ Takarók és párnák (ágynemű felár ellenében)
➤ Zuhany, mellékhelység, mosdó
➤ Légkondícionálás
➤ Teljesen felszerelt konyha
➤ Hűtőgép 120 l, vízforraló, mikróhullámú sütő
➤ Fedett terasz kb. 10 m2

➤ Kerti bútor (asztal, szék, adott esetben nyugágy)
➤ Egy gépjármű számára pakolóhely

Victoria mobilház Classic 2/2+1 24 m2 + fedett terasz

Nappali

Puglia, Lido del Sole – Stella del Sud Camping Villaggio

Kétágyas szoba Nappali emeletes ággyal KonyhaszekrényWC/Zuhany

Victoria mobilház Classic

kizárólag a hétvégi ház Cool – felárért

Felszerelés:

➤ 2 hálószoba kétszemélyes ággyal
➤ Emeletes ágy két személy részére a hétvégi ház 

nappalijában
➤ Takarók és párnák (ágynemű felárért)
➤ felszerelt konyhasarok
➤ 120 L-es hűtőgép
➤ Elektromos világítás, 220-as csatlakozók 
➤ Legkondicionálás (felárért, kizárólag a Cool hétvégi ház)
➤ Fedett terasz kb. 5 m2

➤ Kerti bútor (asztal, szék)
➤ Egy gépjármű számára pakolóhely

Victoria hétvégi ház 2/2+2 30 m2, fedett terasz
Victoria hétvégi ház Cool 2/2+2, légkondi 30 m2, fedett terasz

Hálószoba Konyhaszekrény

Dalmácia, Živogošče – Camping Dole

Hálószoba emeletes ággyal

Victoria Hétvégi ház / Victoria Hétvégi ház Cool20 €/nap - tól 20 €/nap - tól

7
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www.victoria-mobilehome.com

Lanterna

Vrsar

Peterdorf

Lopar
Rab

Biograd n.M.

VodiceMurter

Živogošče

Martinsicuro 

Lago di Garda Caorle
Cavallino

Lido degli Estensi

Tortoreto Lido
Giulianova Lido

Marina
di Campo

Saint Tropez

Aglientu

Lido del Sole

Mali Lošinj

Fažana

Funtana
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France Germany

Switzerland Austria

Slovaki

Hungary

Croatia

Slovenia

San Marino

Italy

Bosnia

Mont

Sardinia

Corsica

Tyrrhenian Sea

Adriatic Sea

Poreč

HASZNÁLT PIKTOGRAMOK
Az üdülési helyekről való jobb információ szolgáltatás érdekében egyértelmű piktogramokkal
jelöltük az egyes üdülőhelyek felszereltségét. 

Vízi attrakció vagy
élményfürdő

AnimációWellness
(Spa)

Unanji bazen

Kerékpározás, 
kerékpár 
útvonalak

Hegymászás, 
via ferrata

Étterem

Tőbbcélú 
játszótér

Jahanje

Minigolf,
golf

Otroško igriščeEdzőterem vagy
fitneszközpont

Búvárkodás, 
búvártan-
folyamok

Mosógép

Szupermarket 
vagy minimarket

Szauna Asztalitenisz

Vidámpark

Szörfözés vagy 
vitorlázás

Teniszpálya

WiFi internet 
elérhetőség

Lovaglás

Röplabda és
strandröplabda-
pálya

Grillezésre 
lehetőség

Billiárd

Horgászás

Strand 
szolgáltatás

Strandtól való 
távolság

Szatelit TV

Háziállatok
nem enge-
délyezettek

Felszerelés:

➤ 2 különálló hálószoba rögzített ágyakkal 
és hab matraccokkal felszerelve 

➤ Takarók és párnák (ágynemű felárért)
➤ Felszerelt konyhasarok
➤ 120 L-es hűtőgép
➤ Ruhásszekrény
➤ Elektromos világítás, 220-as csatlakozók
➤ Napvédő sátor
➤ Kerti bútor (asztal, szék)
➤ Egy gépjármű számára pakolóhely

Berendezett sátor 2/3 22 m2, napvédő sátor

A nappali az egyik hálószobába nyílik Felszerelt konyhasarok Ruhásszekrény

Rab-sziget

Victoria Berendezett sátrak

8

20 €/nap - tól
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Szállás típusok: Victoria mobilházak Premium Exclusive Grand,ISZTRIA – POREČ Victoria mobilházak Lux in Lux Grand

Úti cél: A Lanterna félsziget a Poreč-i riviéra legészakabbi részén fekszik. Poreč-től 9 km-re északra és Novigratól 7 km-re délre fekszik. 
A terület teljes infrastruktúrát kínál a modern, aktív nyaraláshoz, a gyönyörű mediterrán természet közepén. 

Resort: A Lanterna Premium Camping Resort Horvátország egyik leghíresebb, legnagyobb és legjobban felszerelt üdülőhelye, fantasztikus
helyen fekszik a tenger mellett, Lanterna erdős félszigetén.
– Új medencékkel és napozóhellyel az Aquamar aquapark területén, ahol 16 úszómedence található, összesen 2600 m2-en. • Két medence

splash zónával és vízi látványosságokkal • Aquamar Lanterna – családi aquapark és kültéri medencék.
– Újonnan kialakított strandok 
– A szociális berendezések komplett felújításon estek át, modern és komfortos kialakításúak
– Kemp Piazza – központi tér

Victoria szállás hely: A Victoria mobilházak Premium Exclusive Grand az új zónában fekszenek, kb. 200 mére az aquaparktól és 500 m-re
a tengerparttól. A Victoria mobilházak Lux és Lux Grand a „Kras“ tengerparttól 400 m-re fekszenek, közel a gyermek medence csoporthoz.
A 15 és 16 számú mobilház Lux a recepciótól DNY-ra fekszik, a kemping fő strandjától kb. 800 m-re és a családi aquaparktól kb. 2 km-re
található.

Strand: 3 km hosszú part, Kék zászlóval djazták a tenger tisztaságáért. Homokos – kavicsos, felváltva kövekkel és beton lemezekkel, ren-
dezett lejárókkal a vízhez. Kavicsos és füves területek a napozáshoz. Napernyők és nyugágyak bérelhetők. Ajánljuk az úszó/búvár cipő
használatát.

Sportolási és szórakozási lehetőségek: 
– V Sport Park – sportterület (tenisz, többcélú játszótér, boccia, skate Park, asztalitenisz, V Sport Point) • tágas játszóterek széles válasz-

téka • gyermek játszóterek • Terra Magica adventure minigolf 18 lyukkal és vízi látványosságokkal • Sport és szórakoztató programok
májustól szeptemberig • Napi animációs és fitnesz program minden korosztály számára • Az új Kontiči Elf játszótér különleges, mivel
magába foglal egy kis házat, amelyben pletykák szerint az Isztriai, Kontichi nevű erdei tündérek laknak • A Family Mega Luxury Pitch
négy összekötött játszótérből áll, nagy, 400 m2-es központi területtel, grillezővel és asztalokkal felszerelve.

– Esti zenés és szórakoztató program • éttermek és bárok széles választéka 
• Lanterna Summer Nights - Élje át az éjszakai nyári szórakozást!

Kirándulási tippek: Poreč, Novigrad, Limský öböl, Rovinj, Vrsar, Pula, Brijuni, 
Velence.

Szezon: 10. 4.–26. 9. 2020
Árkategória: mobilház G    J
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó fő/éjszaka 1,0 €, 12–18 éves gyermek 50 %; regisztráció/fő 1,0 €

1 LANTERNA Premium Camping Resort****

GPS: N 45°17’47.638”
E 13°35’38.49”

Lanterna Premium Camping Resort – tengervízi úszómedencék rendszere

Lanterna Premium Camping Resort – Val Adria Sandy Family Plaža

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

Victoria mobilházak
Lux és Lux Grand

Aquamar Lanterna – családi aquapark friss vízzel

Victoria mobilházak
Premium Exclusive Grand

Lanterna Premium Camping Resort – Victoria mobilház Premium Exclusive Grand

www.victoria-mobilehome.com

© Valamar Riviera

mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

60–235 €

9

500/100 m 30 HRK/u. Ingyenes

400 m

1500 m

400 m

20 HRK/u.70 HRK/u.

Ingyenes

Ingyenes Összes típus

30 HRK400–800 m

100 m/2 km100 m/2 km 

50 HRK

KKiivváállóó  mmiinnőőssééggűű,,  pprréémmiiuumm  ccssaallááddii  üüddüüllőőhheellyy
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ISZTRIA – POREČ Szállás típusok: Victoria mobilházak Lux

Úti cél: A Lanterna egy erdős félsziget a Poreč-riviéra legészakibb részén (Porečtől 9 km-re, Novigradtól 7 km-re). 

Resort: A naturista Solaris Camping Resort a gyönyörű erdős Lanterna-félszigeten található. A Lanterna és a Solaris apartman komplexumok-
kal szomszédos, és egyben részük is. A Lanterna-félsziget körüli part menti sétánnyal szintén a Lanterna Premium Camping Resorthoz is kapc-
solódik. A Solaris Resort területén és a félsziget egyes üdülőhelyei között a szezonban egy turistavonat közlekedik, amely kényelmes kapcso-
latot biztosít az üdülőhelyek és a közeli Tar falu között, ahol egy nagy szupermarket is található. A resort recepcióval, piaccal, bolttal, pék-
séggel, öt étteremmel, grillel és tavernákkal rendelkezik (svédasztalos félpanzió rendelhető). A recepció közelében ingyenes Wi-Fi zóna talál-
ható. A Solaris Resort domináns eleme egy 2,5 km hosszú tengerpart, gyönyörű öblökkel és romantikus kilátással a többnyire nyílt tengerre.
Ez magában foglalja a két karbantartott, nudista, kavicsos strandot, a Galeb-ot és Sidro-t amelyek közül az egyik kék zászlóval büszkélkedhet
a tenger és a tengerpart tisztaságának köszönhetően. A Sidro strand mellett található egy nudista édesvízi medence, ahol vízisport-központ
is van.

Victoria szállás hely: A Victoria mobilházak Lux az üdülőhely erdős részén fekszenek, kb. 400 m-re a Galeb és Sidro tengerparttól.

Strand: A partot 1,5 km hosszú természetes, nudista strandok alkotják, betonozott lemezekkel és rendezett lejárókkal a vízhez, valamint a ter-
mészetes part fölött füves, részben árnyékos területekkel. Az üdülőhelynek két rendezett nudista kavicsos strandja van: Galeb és Sidro – fo-
kozatosan mélyülő, gyermekek számára is megfelelő. Ajánljuk az úszó/búvár cipő használatát.

Sportolási és szórakozási lehetőségek: Naturista édesvizű medence, amely a strand mellett fekszik, vizisport központ, tenisz pályák, strand-
röplabda, többcélú játszótér és kerékpár kölcsönző. Felár ellenében belépés a vizi parkba, minigolf, vizibicikli, kajak, motor csónak, kerékpár,
trambulin, napernyő és nyugágy, vagy kirándulás próba merüléssel. Főszezonban (1. 7.–1. 9.) a gyermekek és felnőttek számára szórakoztató
programokat profi animátorok biztosítanak. Minden év augusztus 4-én kerül megrendezésre a híres Karneval Solaris. További lehetőségek
a közeli Lanterna sportközpontban állnak rendelkezésre. 

Kirándulási tippek: Poreč, Novigrad, Limský öböl, Rovinj, Vrsar, Pula, Brijuni, Velence.

Szezon: 10. 4.–26. 9. 2020 
Árkategória: mobilház  D
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó fő/éjszaka 1,0 €, 12–18 éves gyermek 50 %; regisztráció/fő 1,0 €

GPS: N 45°17’26”
E 13°35’4”

2 SOLARIS Naturist Camping Resort***

Solaris Naturist Camping Resort – étterem

Solaris Naturist Camping Resort – strand

Solaris Naturist Camping Resort

Solaris Naturist Camping Resort – édesvízi naturista medence

Solaris Naturist Camping Resort – Victoria mobilházak Lux

NNaattuurriissttaa  rreessoorrtt

www.victoria-mobilehome.com

Lanterna

10

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera
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25–115 €

400 m Ingyenes IngyenesIngyenes300 m100 m
Ingyenesen
a recepción Fizetős400 m 70 HRK/ó.
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ISZTRIA – FUNTANA Szállás típusok: Victoria mobilházak Premium Exclusive Grand

Úti cél: A Funtana egy bájos kis üdülőhely az Isztriai-félszigeten, Poreč és Vrsar között. Ez a Porec-riviéra legdélebbi része, amely-
et Horvátország legfejlettebb turisztikai régiójaként tartanak számon. A falu neve az ivóvíz forrásainak nevéből származik, ame-
lyek a környéken törnek fel. A part tagolt, romantikus kis szigetek veszik körül. A terület erdőkben bővelkedő és számos kerék-
pár úttal átszőtt. A legközelebbi turisztikai látványosság Vrsar (kb. 3 km), Lim-öböl (6 km), Poreč (7 km) vagy Rovinj (13 km). Ha
szórakozni szeretne, látogasson el a „Dinopark”-ba Funtana-ba, vagy az Aquapark Istralandia-ba (29 km). Funtana természetesen
éttermek, tavernák és grillbárok széles választékát kínálja helyi kulináris élvezetekkel, valamint kiváló minőségű isztriai borok gaz-
dag választékával.

Resort: Prémium üdülőhely első osztályú felszereltséggel és szolgáltatásokkal
– Piazza – a központi kemping tér, Grano Duro Pizza & Pasta étteremmel, üzletekkel, bárokkal és fantasztikus mediterrán körny-
ezettel.
– Oliva Grill – ízletes mediterrán konyha, amely roston sült ételkülönlegességeken, könnyű ételeken és salátákon alapul.

Victoria szállás hely: A Victoria mobilházak Premium Exclusive Grand mediterrán növényzetben, az üdülőhely úgyn. Orlando te-
rületén, a strand közvetlen közelében (kb. 30–100 m) találhatók.

Strand: Az üdülőhely partja 1,5 km hosszú és különféle strandokkal rendelkezik. Kiváló Val Maro Family Plaža – 550 m hosszú
köves-kavicsos strand, kék zászlóval és gyönyörű kilátással Vrsarra. Az Adria egyik legszebb strandja. Az üdülőhely többi strandja
- a Marina plaža, a Sunset plaža és a Reverol plaža - tagolt, természetes, kő lemezekkel, rendezett lejárókkal a vízhez. Egyes helye-
ken kavicsos és füves területek állnak rendelkezésre a napozáshoz. A vízi látványosságok, vízibicikli és kajak kölcsönzők magától
értetődően rendelkezésre áll.

Sportolási és szórakozási lehetőségek:
– Aquamar – több mint 1000 m2-es prémium családi vízi park úszómedencékkel, vízi látványosságokkal és 350 méterenyi csúsz-

dákkal; ezek közül a legnagyobb a 10 méter magas Twister Slide.
– Tágas, fedett szórakozó hely, különféle tevékenységekkel és programokkal az Istra Színházban, a gyermekklubokban és a Vetri

előcsarnokban.
– Edutainment Park történelmi sziget – egy kaland Školjić szigetén, amely lehetővé teszi a gyermekek és fiatalok számára, hogy

felfedezőkké váljanak és a bronzkor lakói legyenek az Epi és a Tea házigazdák kis segítségével.
– Balance Mediterranean Spa – wellness.
– Napi, animációs és fitnesz program. Esti zenés és szórakoztató programok.
– Nappali szoba tinédzserek számára – egy oázis a tinédzserek számára.
– Valamar Funtana Summerfest – nagyszerű szórakozás egész nyáron, minden korosztály számára!
– Super Maro programok 3–7 és 7–11 éves gyermekek számára, Maro Baby Club 3 évtől fiatalabb gyermekek számára. Főszezonban

naponta gazdag animációs programok gyerekeknek és felnőtteknek, napi sportprogramok.
– A Piazza központi téren naponta szórakoztató programok és táncos esték.
– V Sport Park – sportterület, multifunkcionális sportpálya, strandröplabda és játszótér.
– V Sport Marina és V Sport Bella Vista – népszerű vízi sportok széles választéka.
– Terra Magica – adventure 18 lyukú minigolfpálya, mindegyik egy isztriai látképet vagy történetet képvisel
– Különféle játszóterek széles választéka a Marina, Sunset, Bella Vista és az Orlandin

zónában, közvetlenül a tenger mellett vagy a mediterrán növényzet közepén.

Kirándulási tippek: Vrsar, Poreč, Limský öböl, Rovinj, Istralandia aquapark.

Szezon: 16. 5.–8. 11. 2020
Árkategória: mobilház K
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó fő/éjszaka 1,0 €, 12–18 éves gyermek 50 %; 
regisztráció/fő 1,0 €; mobilház az I. zónában - (tenger) 25 €/éjszaka

GPS: N 45°10’28”
E 13°35’32”

3 ISTRA Premium Camping Resort*****

Istra Premium Camping Resort

Istra Premium Camping Resort

Istra Premium Camping Resort – strand© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

PPrreemmiiuumm  mmoobbiillhháázzaakk  II..  ZZóónnaa

AAzz  eellssőő  55**--ooss  eellssőő  oosszzttáállyyúú  rreessoorrtt  IIsszzttrriiáánn

www.victoria-mobilehome.com
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90–295 €

Ingyenes

200 m

Ingyenes

200 m Ingyenes

Ingyenes A környéken80–120 HRK30–100 m 150 HRK/n. 200 m

45 HRK

200 m 50 HRK
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4 ORSERA Camping Resort***
ISZTRIA– VRSAR Szállás típusok: Victoria mobilházak Lux / sátor

Üdülőhely: Vrsar a Poreci riviéra ismert Üdülőhelye, mely Porectől délre 10 km-re fekszik. A part tagolt, kis szigetekben
gazdag. Vrsar-tól délre van a Lim öböl, kirándulóhely (hal és kagyló tenyésztés, természetvédelmi övezet).

Resort: Orsera Camping Resort a város szélén található és buja növényzettel van körülvéve. Nagyon jól felszerelt és kar-
bantartott, szép étteremmel, élelmiszerbolttal, zöldség standdal, pénzváltóval és ATM-mel. 

Victoria Szálláshely: Victoria mobilházak Lux a recepció feletti teraszon találhatók, mintegy 200 méterre a strandtól
A Victoria Lux mobilház 11–14.sz. a fák árnyékában, a teraszokon épült és mintegy 200 m-re találhatók a strandtól a Bella
Vista övezetben. A Victoria sátrak a fák árnyékában állnak, körülbelül 200 méterre a strandtól.

Strand: Beton és aprókavicsos, ajánljuk az úszó/búvár cipő használatát.

Sport és szórakozási lehetőségek: A főszezonban sport animáció, napi reggeli tornázás, nordic walking, aquaaerobik a ten-
gerben, stretching, este élő zene. Gyermekjátszótér, játszótér és kicsi gyerekmedence. a kempinghez közel strandröplab-
da játszótér, kerékpár, autó és robogó bérlés. Ideális feltételek a búvárkodáshoz, a parton csónak, vizi robogó és vizibi-
cikli kölcsönzés. Vrsar-ban kerékpár és robogó kölcsönző van.

Kirándulási tippek: Porec, Lim öböl, Rovinj, Pula, Brijuni, Velence.

Orsera Camping Resort – játszótérOrsera Camping Resort – strand Orsera Camping Resort – strand

Szezon: mobilház 10. 4.–26. 9. 2020 / sátor 6. 6.–12. 9. 2020
Árkategória: mobilház E  / sátor A
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó fő/éjszaka 1,0 €, 12–18 éves gyermek 50 %; regisztráció/fő 1,0 €
Mobilház a Bella Vista zónában: 10 €/éjszaka

GPS: N 45°9’19.973”
E 13°36’36.349”

Vrsar – Orsera Camping Resort

FFeessttőőii  üüddüüllőőhheellyy  aa  bbáájjooss  VVrrssaarr  sszzéélléénn

Orsera Camping Resort

© Valamar Riviera© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera
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www.victoria-mobilehome.com
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30–145 €

ssááttoorr//ééjjsszzaakkaa

20–80 €

5 km

Fizetős

A kempingben

Ingyenes

1500 m

2 km

Ingyenesen
a recepción

Ingyenes Gáz

20 HRK/nap200 m45 HRK

10 km Mobilházak25 €/nap
Sátor

8 €/éjszaka
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5 Centro Vacanze BI VILLAGE****

Centro Vacanze Bi Village – Adventure Park

Centro Vacanze Bi Village

Pula

Centro Vacanze Bi Village – medencék Centro Vacanze Bi Village – pláž

ISTRA – FAŽANA Szállás típusok: Victoria mobilházak Lux Grand

Üdülőhely: Fazana egy kis halász városka, amely Isztria dél-nyugati partján található. Stratégiai elhelyezkedése megfe-
lelő a Brijuni NP és a mindössze 5 km-re elterülő Pula meglátogatásához, amely a római kori műemlékeiről híres.

Resort: A luxus Bi Village központot mediterrán növényzet vesz körül. Itt három éterem, bár, cukrászda, joghurtozó, fa-
gylaltozó, beach-bar, szupermarket, mini market, ATM, kozmetikus szalon, pénzváltó és orvosi rendelő található.

Victoria szálláshely: A Victoria mobilházak Lux Grand félárnyékban, a kavicsos tengerparttól kb. 250 m-re, a „Garden
Pool“ felnőtt és gyermekmedence csoporttól pedig 100 m-re helyezkednek el. 

Strand: Tágas, 1 km hosszú kavicsos strand, kilátással a Brijuni NP-ra. A tenger tisztasága a kék zászló értékelését is el-
nyerte. A víz fokozatosan mélyülő, a napozóágyak díj ellenében vehetők igénybe. A vízben javasoljuk a cipő használa-
tát. 

Sport és szórakozás: Három kültéri édesvizű medence, gyermekmedence csúszdával, pihenő relax zóna, 2 röplabda és
kosárlabda pálya, kézilabdapálya, 2 foci és teniszpálya, asztalitenisz, íjászterület, tornaterem, gyermek tanuló park fa-
koronákkal, szabadtéri fitnesz park és egy közösségi helyiség. Rendszeresen windsurf és búvártanfolyamok kerülnek
megrendezésre. Kenu, hajó, szörf, vizi bicikli és kerékpár kölcsönözhető (mindez felár ellenében). A fő szezonban gaz-
dag animációs programok és versenyek kicsiknek és nagyoknak egyaránt, mini club, sport tornák, parti játékok és éjs-
zakai szórakoztató programok.

Kirándulási tippek: Pula, Brijuni, Poreč, 
Novigrad, Rovinj, Limsky öböl.

Szezon: 25. 4.–3. 10. 2020 
Árkategória: mobilház  F 
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó fő/éjszaka 1,0 €, 12–18 éves gyermek 50 %; regisztráció/fő 1,0 €

GPS: N 44°55’00”
E 13°48’31”

44**--ooss  oollaasszz  ssttíílluussúú  üüddüüllőőhheellyy,,
kkiillááttáássssaall  aa  BBrriijjuunnii  NNeemmzzeettii  PPaarrkkrraa

Centro Vacanze Bi Village – strand

13

www.victoria-mobilehome.com
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40–165 €

fotbal
150 HRK/óra75 HRK/óra

beachvolejbal
150 HRK/óra El./gáz

50 m50 m 35 HRK
80–100

HRK/nap250 m

Szabadtéri
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6 Camping Village & Resort POLJANA****
Szallás típusok: LOŠINJ SZIGETE – MALI LOŠINJ Victoria mobilházak Lux

Üdülőhely: A Lošinj sziget, amely egyben az egyik leglátogatottabb horvát sziget is, az Adria északi részén talál-
ható a Kvarneri szigetek külső peremén, DK Isztria partjától. Gyönyörű partjairól, érintetlen természetéről, boró-
ka erdeiről híres, de mint a delfinek és az egészséges környezet szigeteként is ismert. 

Ressort: A Camping Village Poljana a sziget legdélebbi részén található, 3 km-re a Mali Lošinj várostól. Ideális he-
ly a pihenéshez és a természettel való egyé váláshoz. Szupermarket, bár, kávézó és étterem található itt.  

Victoria szálláshely: A Victoria mobilházak Lux mediterrán zöldelő teraszokon vannak elhelyezve, részleges kilá-
tással a Lošinji öbölre és a Mali Lošinj városra. A tengertől kb. 100 m, a strandtól 150 m-re találhatóak.  

Strand: Kisebb homokos-kavicsos és természetes és egy természetes kavicsos strand, jól kialakított vízbejárattal.
A part egy különleges része a nudistáknak van kialakítva. A tenger tisztaságát a Kék zászlóval is értékelték. A par-
ton hajó kölcsönző található. Ajánlott a vízben a cipő használata. 

Sport és szórakozás: focipálya és gyermekjátszótér, röplabdapálya, játszótér kis foci számára kerékpár és paddle-
board kölcsönzés. A kempingtől nem messze egy búvárkodásra alkalmas öböl található. A fő szezonban animáci-
ós programok folynak kicsiknek (mini club) és nagyoknak egyaránt, sport és társadalmi események. A környéken
kerékpárutak kiterjedt hálózata található.  

Kirándulási tippek: Susak, Ilovik, Unije, Srakane, Rab szigetek.

Szezon: 10. 4.–3. 10. 2020 
Árkategória: mobilház  E
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó fő/éjszaka 1,0 €, 12–18 éves gyermek 50 %; regisztráció/fő 1,0 €

GPS: N 44°33’20”
E 14°26’31”

Camping Village & Resort Poljana – strand

Camping Village & Resort Poljana

Camping Village & Resort Poljana

Mali LošinjCamping Village & Resort Poljana – Victoria mobilházak Lux

VViittaalliittyy  sszziiggeett

ÉÉrriinntteettlleenn  tteerrmméésszzeett
22001177--eess  éévv  kkeemmppiinnggjjee

Victoria
mobilházak Lux

14

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

30–145 €

77 HRK/óra
Labdarúgás

150 HRK/óra1500 m El./gáz

400 m100 m 38 HRK/n.40 HRK

150 m
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Szállás típusok: Victoria mobilházak Premium Exclusive Grand,RAB-SZIGETE – RAB Victoria mobilházak Premium Exclusive Chalets

Üdülőhely: Rab az Adria egyik legszebb szigete és Rab városa – nemzetközileg elismert fürdőváros – becenevén „kis Dubrovnik“. 

Resort: A Padova Premium Camping Resort vonzó helyen, közvetlenül a tenger mellett található, Rab történelmi központjának köze-
lében (kb. 30 perc gyalog). Az üdülőhely teljesen fel van újítva:
• Új medencék és csúszdák napozóhellyel • Új gyermekmedence csúszdákkal
• Piazza - központi tér üzletekkel, bárokkal, játék- és pihenőhelyekkel • Mezzino snack bár • étterem és bár
• Napi animációs és fitnesz program minden korosztály számára • Maro családi program
• Gondosan karbantartott játszóterek • szórakozás gyermekek számára, miniklub és játszótér

Victoria szállás hely: A Victoria Premium Exclusive Grand és a Chalets mobilházak a teraszokon, 50–100 m-re a tengerparttól helyez-
kednek el. A parkolás a táborban lefoglalt helyiségben, a recepció mögött található, mintogy 400 m a Victoria mobil háztól.

Strandok: 250 m hosszú homokos és kavicsos, fokozatosan mélyülő part, amely a nyílt tengerre néz. A kemping közelében vizibicikli,
jet-ski és motorcsónak-kölcsönző is található.

Sportolási és szórakozási lehetőségek: Többcélú játszótér, a főszezonban animációs programok gyerekeknek és felnőtteknek, Maro Club
gyermekeknek, közös torna, bűvész és aquaaerobik előadások, gyermekek számára gyermek sarok hintákkal, trambulinnal és játszó-
térrel. A kemping közelében robogók, quadok, vízi attrakciók és motorcsónakok bérelhetők (legfeljebb 5 kW teljesítményig kapitány
engedély nélkül).

Kirándulási tippek: Hajóval (Krk, Pag, Goli Lošinj), Plitvicei-tavak.  

Victoria szolgáltatás: Sportszerek kölcsönzése.

Padova Premium Camping Resort – strand

© Valamar Riviera

Padova Premium Camping Resort, a háttérben Rab városa

Szezon: mobilház 10. 4.–11. 10. 2020
Árkategória: mobilház I J
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó fő/éjszaka 1,0 €, 12–18 éves gyermek 50 %; regisztráció/fő 1,0 €

RabGPS: N 44°45’4.313”
E 14°46’32.171”

7 PADOVA Premium Camping Resort****
© Valamar Riviera

www.victoria-mobilehome.com

Victoria mobilne hiške Premium Exclusive Grand  (típus fénykép)

Padova Premium Camping Resort – új medencék

© Valamar Riviera

15

mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

60–235 €

© Valamar Riviera

ÚÚjj  44**--ooss  PPrreemmiiuumm  rreessoorrtt  
ééss  vvaarráázzssllaattooss  RRaabb

MMeeddeennccee  ééss  ccssúússzzddaa  rreennddsszzeerr,,
PPiiaazzzzaa  ––  bbáárrookk,,  ppiiaacc  ééss  aanniimmáácciióó

HHoommookkooss  tteennggeerrppaarrtt  eess  aa  tteennggeerrffeennéékk

VViiccttoorriiaa  PPrreemmiiuumm  mmoobbiillhháázzaakk  ––  mmaaxxiimmáálliiss
kkéénnyyeelleemm  aa  tteerrmméésszzeettbbeenn  ttööllttöötttt  nnyyaarraallááss  aallaatttt

Ingyenes200 m200 m

Összes típus

60 HRK50–100 m45 HRK

Ingyenes
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Szállás típusok: RAB-SZIGETE – LOPAR Victoria mobilházak Lux, Lux Grand, Premium Exclusive Family / sátor

Úti cél: Lopar a sziget északkeleti részén, egy 1,5 km hosszú, „Rajská plaža“ nevű homokos strand mentén található. Távolság Rab városától 15 km. 

Resort: A San Marino Camping Resort egy modern, jól felszerelt kemping: bevásárlóközpont élelmiszerbolttal, étterem, disco-klub, szórakoztató központ, kávézó, cuk-
rászda, pénzváltó és ATM.

Victoria szállás hely: A Victoria mobilházak Lux 2 új zónában találhatók - a 2020-as zónában (13–23. sz. a meglévő mobilházak közelében) és a Garden-zónában 
(24–31. sz., a meglévő mobilházaktól mintegy 200 m-re északra). A Garden-zónában elszállásolt ügyfelek a 2020-as zónában parkolnak.
A Victoria mobilházak Lux Grand 1, 2, 11, 12 sz. és a Victoria mobilházak Premium Exclusive Family (hasonló alaprajzúak, mint a Premium Exclusive Grand) a 2020-
as zónában találhatók. Minden mobilház körülbelül 300 méterre található a fő „Rajské pláže“ strandtól.
A Victoria sátrak fenyőfák és lombos ligetek árnyékában állnak, körülbelül 200 m-re a fő strandtól.

Strand: A strand homokos, tágas, fokozatosan mélyülő, gyermekek számára is alkalmas. A környéken egyéb homokos strandok találhatók, melyek közül sok nudista.

Sport és szabadidős tevékenységek: Asztalitenisz, többcélú játszótér (futball, kosárlabda), minigolf, robogó. A tengerparton strandröplabda pályák, csúszdák talál-
hatók. Búvárkodás, robogó kölcsönzés, vízibicikli, motorcsónakok, vízi látványosságok, gyermek autók, szörf. A területhez wellness és beltéri babaklub is tartozik.
A főszezonban gazdag animációs programok kerülnek megrendezésre gyermekek számára, a Maro Club (hétvégék kivételével) - óvoda gyermekek számára, este mi-
nidisco és bűvész. A szálloda teraszán főszezonban minden este program (szombat kivételével) a strandon zumba és aerobik. A közelben salakos teniszpályák talál-
hatók.

Kirándulási tippek: Plitvicei-tavak, hajós szigettúra a környező szigeteken, Baska.

Victoria servis: Sportfelszerelés kölcsönzés (kerékpárok).

San Marino Camping Resort – homokos Rajska plaža

Szezon: mobilház 25. 4.–3. 10. 2020 / sátor 23. 5.–19. 9. 2020    
Árkategória: mobilház G  / sátor A
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó fő/éjszaka 1,0 €, 12–18 éves gyermek 50 %; regisztráció/fő 1,0 €

GPS: N 44°49’26.706”
E 14°44’19.072”

8 SAN MARINO Camping Resort****

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera © Valamar RivieraFKK strand Szahara a Lopar félszigeten

San Marino Camping Resort – Victoria mobilházak Lux Grand

16

San Marino Camping Resort

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillhháázzaakk//ééjjsszzaakkaa

50–220 €

ssááttoorr//ééjjsszzaakkaa

20–80 €

EEggyyeeddii  hhoommookkooss  RRaajjsskkaa  PPllaažžaa  ssttrraanndd

44**--ooss  rreessoorrtt  wweellllnneessss  sszzoollggáállttaattáássssaall  ééss  ggyyóóggyyffüürrddőővveell

1000 m

500 m30 m

1000 mIngyenes 200 m Nyilvános100 HRK/nap200–300 m 1000 m

45 HRK

50 HRK Mobilházak Sátor

Victoria mobilházak
Garden-zóna

Victoria 
mobilházak és a 2020-zóna

Victoria sátrak
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9 Camping Park SOLINE****

Fun Park Mirnovec

Camping Park Soline – étteremmel

PPoollooppíísseeččnnéé  pplláážžee,,  nnáárrooddnníí  ppaarrkkyy
aa  ppřřííjjeemmnnýý  rreessoorrtt  uu  BBiiooggrraadduu  nnaa  MMoorruu

Camping Park Soline

Szállás típusok: DALMÁCIA – BIOGRAD NA MORU Victoria mobilházak Lux, Lux Grand

Üdülőhely: Kb. 30 km-re fekszik Zadar-tól, 3 NP meglátogatásához kiindulási pont – Paklenica, Krk vízesései és a Kornati szigetekhez. Nem mess-
ze található Horvátország legnagyobb édesvizű tava – Vransko jezero.

Resort: Camping Park Soline a Biograd déli peremén lévő fenyves erdőnél, közvetlen a tengerpart mellett a szabadidős központban fekszik.
Étteremmel, bárral, pékséggel, ATM-mel és pénzváltóval van ellátva. A tengerparti sétányon mely éttermekkel, bárokkal, kávézókkal van körbe-
véve, kb. 20 perc alatt jut el egész Biograd központjába. 

Victoria szálláshely: Victoria mobilházak Lux és Lux Grand a fenyőfák árnyékában, mintegy 50–200 m-re a tengerparttól helyezkednek el.

Strand: Természetes kavicsos, köves és beton lemezes, rendezett lejárókkal a vízhez. A közelben öböl homokos, kavicsos stranddal.

Sport és szórakozási lehetőségek: Gyermekjátszótér, asztalitenisz, tobogán. Pétanque játszótér, salakos teniszpálya és nem messze a kemping-
től kültéri városi uszoda vizilabdázáshoz, strand röplabdapálya. Főszezonban gyermek klub, disco, animáció és tornázás a parton. Itt éjszakai
klubbok találhatóak, ahol koncertek zajlanak. 2-km-re található a vidámpark. A kerékpár és robogó kölcsönző Biograd-ban van.  

Kirándulási tippek: NP Kornati, NP Krk, NP Plitvicei-tavak, Zadar, Pasmanský csatorna, Sibenik, Fun Park Mirnovec.

Victoria szerviz: Sportszerek kölcsönzése.

Szezon: 25. 4.–3. 10. 2020
Árkategória: mobilház  E
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó fő/éjszaka 1,0 €, 12–18 éves gyermek 50 %; regisztráció/fő 1,0 €

GPS: N 43°56’8.599”
E 15°26’37.583”

Vízesések a Krka folyón

MMiinnőősséégg  sszzuuppeerr  áárroonn

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillhháázzaakk//ééjjsszzaakkaa

30–155 €

Camping Park Soline – strand

Victoria
mobilházak

Lux in Lux Grand

RRéésszzbbeenn  hhoommookkooss  ssttrraannddookk,,  nneemmzzeettii  ppaarrkkookk  ééss
eeggyy  kkeelllleemmeess  rreessoorrtt  BBiiooggrraadd  nnaa  MMoorruu  kköözzeelléébbeenn

150/300 m

400 m Ingyenes

250 m

Ingyenes60 HRK/ó.Ingyenes 100/200 m Nyilv./szén30 HRK tól50–200 m 200 m35 HRK2 km
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Szállás típusok: DALMÁCIA – MURTER-SZIGETE Victoria mobilházak Lux / sátor

Üdülőhely: Kb. 20 km-re fekszik Šibenik-től, a sziget híddal csatlakozik a szárazföldhöz. A Krka Nemzeti Park Krka 
vízesés és a Kornati sziget meglátogatásához kiindulási pont.   

Resort: Jezera Village Holiday Resort a Tisno (1,5 km), a Jezera (2 km) és a Murter (6 km) városkák közelében fekszik, a
sziget keleti oldalán. A kemping tágas, növényzettel körülvéve, jól felszerelt és gondozott. Itt recepció trezorral, élel-
miszerbolt, éterem, pénzváltó és gyereksarok található.

Victoria szálláshely: A Victoria mobilházak Lux (2018-ban épült) a Boca Vista övezetben helyezkednek el, kb. 150 méter-
re a tengertől; Victoria sátrak a teraszon találhatók, 70 m a tengertöl.

Strand: A fő partot homokos kavics alkotja és fokozatosan mélyül. A tengerfenék köves , úszó/búvár cipő használatát
ajánljuk. Természetes strand, kilátással a nyílt tengerre és a Kornati Nemzeti Park kb. 30 perc sétával elérhető.

Sport és szórakozási lehetőségek: Gyermekjátszótér, asztalitenisz, teniszpálya, minigolf, a parton vizibicikli, szörf, tutaj
bérelhető és búvártanfolyam van. Főszezonban minőségi animációs programokat tartanak gyerekeknek és felnőttek-
nek, aerobic, aquaaerobic, versenyek, salsa és horvát nyelvtanfolyam, szörf tanfolyam. Javasoljuk a környék felfedezé-
sét görkorcsolyával. Motorcsónak bérlés Tisn-ban, míg gépkocsi és robogó bérlése Murterben lehetséges.  

Kirándulási tippek: Kornati NP, Krk NP, Plitvicei-tavak NP, Paklenica NP, 
Solaris élményfürdő, Šibenik, Skradin.

Victoria szerviz: Sportszerek kölcsönzése.

Szezon: mobilház 8. 5.–3. 10. 2020 / sátor 30. 5.–12. 9. 2020
Árkategória: mobilház E / sátor A
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó fő/éjszaka 1,0 €, 12–18 éves gyermek 50 %; regisztráció/fő 1,0 €

GPS: N 43°47’34”
E 15°37’37”

10 JEZERA Village Holiday Resort***

Jezera Village Holiday Resort – strandJezera Village Holiday Resort – Victoria mmobilházak Lux

Jezera Village Holiday Resort – strand

AAhhooll  aa  KKoorrnnaattii--sszziiggeetteekk  kkeezzddőőddnneekk......

www.victoria-mobilehome.com

Jezera Village Holiday Resort – strandNP Kornati18

mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

30–145 €

ssááttoorr//ééjjsszzaakkaa

20–80 €

LLééggkkoonnddiicciioonnáálltt  mmoobbiillhháázzaakk,,
nnyyuuggaalloomm  ééss  ppiihheennééss  aa  tteerrmméésszzeettbbeenn

5–300 m5–300 m

12 HRK/ó.40 HRK/ó.

3 nap
ingyenes

El./gáz10–50 HRK

70–150 m

450 m

50 HRK

Sátor
8 €/éjszaka8 HRK/óra2500 m Mobilházak
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DALMACIJA – VODICE Szállás típusok: Victoria mobilházak Lux

Üdülőhely: Vodice – jól ismert turisztikai központ, mivel három nemzeti park kiinduló pontját is képezi –
Kornati-szigetvilág, Krka-vízesés és Paklenica Természeti Kanyon. Gyakori kirándulócélpont Šibenik (15 km)
is – szt. Jakab reneszánsz dóm. Annak ellenére, hogy nagyon sokan látogatják, Vodice megtartotta a nyu-
godt üdülő hangulatát, a megannyi hajós kirándulások kínálatával, a tengerparti sétányokon való kellemes
sétákkal, melynek kellemes nyári hangulatát a több száz hajó és jacht jelenléte egészít ki. A kemping el-
helyezkedése kedvező a városi túrázók szerelmeseinek és azoknak is egyaránt, akik a természeti szépsége-
ket és a történelmi műemlékeket kedvelik.

Resort: A Camping Imperial közvetlenül Vodice városban helyezkedik el, amely gyönyörű kavicsos parttal
rendelkezik (számos tevékenységet kínál, 10 perces sétára a központtól). A tábor egész területét fenyőfák,
borókafák és olajbogyófák borítják. A kemping az Imperial Hotellel össze van kapcsolva, amelyet a kemping
látogatói – a la carte étterem és számos sportolási lehetőség – igénybe vehetnek.

Victoria szálláshely: A Victoria mobilházak Lux félárnyékban, kb. 80 m-re a tengerparttól helyezkednek el.   

Strand: Kavicsos part, némely helyen beton lapokkal borítva. Ajánljuk a vízben a cipő használatát.

Sport és szórakozás: 2 medence (kültéri és beltéri), teniszpálya, asztalitenisz, röplabdapálya, fitnesz, bow-
ling, játszótér, vitorlázás és szörfölési lehetőség.

Kirándulási tippek: NP Kornati, NP Paklenica, NP Krka, Šibenik, Zadar, Nin,
Fun Park Mirnovec.

Szezon: 8. 5.–3. 10. 2020 
Árkategória: mobilház D
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó fő/éjszaka 1,0 €, 12–18 éves gyermek 50 %; regisztráció/fő 1,0 €

11 Camping IMPERIAL***

GPS: N 43°45’8”
E 15°47’15”

Vodice – strand

Vodice

LLééggkkoonnddiicciioonnáálltt  mmoobbiillhháázzaakk  kkbb..  8800  mm--rree  aa  ssttrraannddttóóll

Camping Imperial – Victoria mobilház Lux 

Vízesések a Krka folyón

www.victoria-mobilehome.com

19

mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

30–115 €

Fizetős 80 m Fizetős 300 m
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6 SOLARIS BEACH RESORT****www.victoria-mobilehome.com

Szállás típusok: Victoria mobilházak Lux, Lux Grand, X-Line /DALMÁCIA – ŽIVOGOŠĆE / hétvégi ház, hétvégi ház Cool / sátor

Üdülőhely: Živogošče központja 20 km-re délre Makarska-tól, Igrane-hoz kapcsolódik. Korábban halászfalu, ma kis tengerparti üdülőhely gyönyörű ka-
vicsos stranddal.

Resort: Camping Dole 5 km-re délre Živogošče-től található, mely Biokovo hegységgel védett rejtekhely a fenyvesben. Ezt az üdülést az érintetlen ter-
mészet, a nyugalom és a minőségi fürdőzés szerelmeseinek ajánljuk. A kempingben található recepció bárral, minimarket, gyorsétterem, pékség, aján-
dékbolt, ATM és pénzváltó. A nem messzi Blato faluban öt éterem található. 

Victoria szálláshely: Victoria mobilházak Lux, Lux Grand, X-Line borókafenyők alatt, a kavicsos tengerpart felett, 1–5 m-re a strand felett. Némely mo-
bilházak Lux közelebb a Blato faluhoz, 15–70 m-re a tengerparttól helyezkednek el. A Victoria hétvégi és a Cool hétvégi házak több sorban a fenyőfák
félárnyékában, a fő kavicsos tengerparttól 20-80 m-re helyezkednek el. A Victoria sátrak fenyők félárnyékában, a fő kavicsos tengerparttól 30-100 m-
re helyezkednek el. 

Strand: Kavicsos, fokozatosan mélyülő, ajánljuk az úszó/búvár cipő használatát. A sziklák közti öblök a nudisták számára alkalmas partszakasz.

Sport és szórakozási lehetőségek: Beton teniszpálya, pétanque, asztalitenisz, közúti és vízi robogó, vizibicikli kölcsönző, parasailing, hogászás.

Kirándulási tippek: Hvar, Brač, Biokovo, Makarska, Imotski, Mostar, Medjugorje, Kravica, Dubrovnik, Cetina, Pelješac, Korčula.

12 Camping DOLE**

Szezon: mobilház 8. 5.–3. 10. 2020 / hétvégi ház 16. 5.–3. 10. 2020 / sátor 23. 5.–26. 9. 2020
Árkategória: mobilház E / hétvégi ház B / sátor A
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó fő/éjszaka 1,0 €, 12–18 éves gyermek 50 %; regisztráció/fő 1,0 €

GPS: N 43°10’12.832”
E 17°11’48.638”

Camping Dole – Victoria mobilházak X-LineMobilházak X-Line a mobilházak Lux Grand elött

Camping Dole – strandCamping Dole – Victoria hétvegi ház/hétvegi ház Cool

GGyyöönnyyöörrűű  tteerrmméésszzeett,,  ggyyöönnyyöörrűű  ffeehhéérr  
ssttrraannddookk  ééss  aa  lleennyyűűggöözzőő  BBiiookkoovvoo  hheeggyysséégg  

felár ellenében

ÉÉllvveezzzzee  aa  lleeggjjoobbbb  
ffüürrddéésstt  bbaarrááttii  áárroonn

BRAC

HVAR Zivogošče

20

hhééttvveeggii  hháázz//ééjjsszzaakkaa

20–97 €

mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

30–170 €

ssááttoorr//ééjjsszzaakkaa

20–80 €

400/60 m60 m 5 m55 HRK/ó.25 HRK/ó.
Nyilvános/

/szén1–100 m Mobilházak
Sátor, h. ház
8 €/éjszaka

VViiccttoorriiaa  mmoobbiillhháázzaakk  aazz  eellssőő  zzóónnáábbaann,,  kkiillááttáássssaall  aa  tteennggeerrrree
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www.victoria-mobilehome.com

VENETO – LAGO DI GARDA Szállás típusok: Victoria mobilházak Lux

Üdülőhely: A Peschiera del Garda gyönyörű turisztikai, kulturális és történelmi központ a legnagyobb és legszebb
olasz tó Lago di Garda délkeleti partján. Ezen hely a gyönyörű természet, történelmi műemlékek és különösen
a mindennemű sporttevékenység szerelmeseit szolgálja.

Resort: Camping Bella Italia egy luxus központ, mely szórakoztató és sporttevékenységeinek  köszönhetően még
a legigényesebb vendégkört is kielégíti. Éttermekkel, bárokkal, kávézókkal, cukrászdával, fodrászszalonnal, szuper-
markettel, ajándékbolttal, zöldségbolttal, ATM-mel, TV-helyiséggel, wi-fi-vel (feláras) és grillezési lehetőséggel ren-
delkezik. 

Victoria szálláshely: Victoria mobilházak Lux a tótól 80 m-re találhatóak.  

Strand: Homokos-kavicsos, fokozatosan mélyülő part a központ közvetlen közelében. 

Sport és szórakozási lehetőségek: Négy medencéből álló rendszer – 2x sekély vízű gyermekmedence, 2x tobogán 
+ új nagy tobogán, vízgomba hidromasszázzsal, úszómedence (a mendencéknél ingyenes nyugágyak és napernyők,
úszósapka használata kötelező). Többcélú játszótér, focipálya, asztalitenisz, billiárd, sportkellék és kerékpár kölc-
sönző, 3 vidámpark, 6 játszótér, felfújható várak, kisvonat, trambulin, mászó fal, íjászat és kiterjedt kerékpárút-há-
lózat található a térségben. A főszezonban gyerekeknek és felnőtteknek gazdag animációs, sport és társasági pro-
gramok folynak, a gyerekeknek mini-club (4–12 évig), napi 2-szer aquagimnasztika edzővel. A parton vízibicikli,
jacht, kenu és csónak kölcsönző van. Nem messze gépjármű és robogó kölcsönző. Minden órában kisvonat közleke-
dik Peschiera-ba.

Kirándulási tippek: Verona, Sirmione, Limone, Malcesine-ből felvonóval a Monte Baldo-ra, Riva del Garda, Gardaland,
Movieland, Sea Life Aquarium.

13 Camping BELLA ITALIA*****

Szezon: 10. 5.–1. 11. 2020
Árkategória: mobilház  G
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó 1,1 €/fő. 13 évtől/éjszaka 

GPS: N 45°26’37.082”
E 10°40’32.815”

Sirmione

Gardaland, Olaszország legnagyobb vidámparkja közelében 

Camping Bella Italia – úszómedencék

Lago di Garda, Camping Bella Italia – strand

MMeeddeennccee  ppaarraaddiiccssoomm!!

AA  mmeeggffeelleellőő  hheellyyeenn  aazz  aakkttíívv  ppiihheennéésshheezz

Kötélpálya a Monte Baldo hegyre

55**--ooss  rreessoorrtt  EEuurróóppaa  lleeggllááttooggaattoottttaabbbb  üüddüüllőőhheellyyéénn

LLééggkkoonnddiicciioonnáálltt  mmoobbiillhháázzaakk  3300--8800  mm--rree  aa  ttóóttóóll!!

Ferraty

Peschiera del Garda

VENETO

VERONA

SA
RD
EG
NA
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mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

50–195 €

200 m

30 km

200 m 200 m

Ingyenes300 m

1,5 €/óra200 m

Minden típusEdző 3 €

5 €

100 m

A medence
ingyenes80 m

Diego Bar
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VENETO – CAORLE Szállás típusok: Victoria mobilházak Lux

Üdülőhely: Caorle turisztikai város, mely 60km-re keletre fekszik Velencétől. Az egykori halászfalu ma már egy jól ismert modern üdülőhely,
bájos történelmi központtal és festői utcákkal, terekkel. 

Resort: A Centro Vacanze San Francesco egy tökéletesen felszerelt Resort, mely 30 hektárnyi területen fekszik a Duna Verde turistaköz-
pontban. A luxus üdülőhely kínálatában megtalálható 3 étterem, 2 bár, jogurtéria, fagyizó, szupermarket friss hal értékesítéssel, ATM, wi-
fi az egész kemping területén (felárért) és grillezési lehetőség (szükséges a saját grillező használata).

Victoria szálláshely: Victoria mobilházak Lux 500 m-re a tengerparttól, nyárfák árnyékában helyezkednek el.  

Strand: Homokos, a tengerbe nyúló beton mólókkal, szabadon megközelíthető. Fokozatosan melyülő víz. Térítés ellenében napernyők és nyu-
gágyak bérelhetőek.

Sport és szórakozási lehetőségek: 4 medencéből álló rendszer (ingyenes) melyek közül az egyik fűtött, és ,‚Water world“ – 4 medence, 2 to-
bogán, hidromasszázs (térítés ellenében), játék gyermekek számára, tornaterem és disco-club. Sportközpont – 3 többcélú játszótér, kosár-
labda, 2 focipálya műfűvel, röplabda, strandröplabda, 2 focipálya, 3 teniszpálya, 3 Pétanque játszótér, edzőterem, íjászat, biliárd, asztali-
tenisz, minigolf (minden sportág térítés ellenében). Gyermek szórakoztató központ (körhinta, légvárak, trambulinok, mászókák, gokart) és
kerékpár kölcsönzés. Főszezonban gyerekeknek és felnőtteknek naponta animációs programok,  játékok a strandon, sportversenyek, nordic
walking, gyerekeknek és felnőtteknek esti szórakoztató programok folynak, Spritzsummerparty. A közeli Caorle-ban rendelkezésre áll robo-
gó, gépjármű és motorcsónak külcsönzés.

Kirándulási tippek: Velence és szigetek, Trieszt és környéke (Miramare, Aquileia, Grotta gigante), Verona a Lago di Garda, hajóval a lagúnák
nyomában, esti Caorle.

Victoria szerviz: Sportszerek kölcsönzése.

14 Centro Vacanze SAN FRANCESCO*****

Szezon: 25. 4.–3. 10. 2020
Árkategória: mobilház  F
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó 1,0 €/fő. 12 évtől/éjszaka 

GPS: N 45°33’52.636”
E 12°47’43.22”

Centro Vacanze San Francesco – medence és csúszdák

Caorle

Victoria mobilházak Lux

55**--ooss  rreessoorrtt  EEuurróóppaa  lleeggllááttooggaattoottttaabbbb  üüddüüllőőhheellyyéénn

Caorle

Caorle
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www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

40–165 €

150 m 4 €/óra

150 m

4 €

150 m

600 m 5 €/óra

8 €/nap

200 m Elektromos

7 €500 m

3000 m3 €/óra 6 € 3 €

5 €
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15 UNION LIDO*****
Szállás típusok: VENETO – CAVALLINO-TREPORTI Victoria mobilházak Lux Superior

Cavallino-Treporti egy népszerű turisztikai üdülőhely a kiemelkedő szolgáltatások kínálatának számos szabadidős tevékenységnek
és elsősorban a világhírű város – Velence szomszédságának köszönhetően.

Resort Union Lido – az Apennini-félsziget első 5 *-os Olaszország legfényűzőbb és legmodernebb üdülőhelye, amely hihetetlen szá-
mú tökéletes szolgáltatásnak köszönhetően az egyik legkeresettebb hely Európában. A 60 hektáros Union Lido Resort egy szóra-
koztató világ, amely mindenféle látványosságot kínál. Két wellness központtal, tengerre néző medencével és egy kis fedett me-
dencével (térítés ellenében), hat hektár természetes parkkal rendelkezik, amely ideális reggeli kocogásra, mozi, 8 étterem, 17 bár,
22 üzlet, turista vonat, ATM, piac, szolárium, vidámpark, disco, fitneszközpont, babaklub, szórakoztató amfiteátrum és Wi-Fi az
egész létesítményben. Természetesen van orvosi központ és elsősegély nyújtás.

Szállás: A Victoria mobilházak Lux Superior kb. 180 méterre vannak a strandtól.

Strand: Több mint egy kilométer hosszú, naponta karbantartott, széles, homokos, fokozatosan mélyülő strand. Az elnyúló stran-
don vízibicikli és szörf kölcsönző, gyermekjátszótér és strandröplabdapálya található.

Sportolási és szórakozási lehetőségek: Két aquapark (az újabbat fehér homok veszi körül) 9 medencével (2 úszómedence), hidro-
masszázs kádakkal és napozóágyakkal, csúszdákkal és vad folyóval. Többcélú játszóterek, gyermek játszótér, futball, röplabda, 
tenisz, kosárlabda, mini futball, minigolf és íjászat. Az üdülőhelyen búváriskola, lovaglás gyerekeknek és felnőtteknek, szörfözés és
kitesurfing, vizibicikli és kenu kölcsönző áll rendelkezésre. Este animációs programok vannak: film esték, tűzijáték, versenyek, szín-
házi előadások és tematikus ünnepségek.

Kirándulási tippek: Velence, Murano és Burano-szigetek, Tropicarium, Kalózhajó, 
Jesolo Aquapark, Trieszt és környéke (Grotta Gigante, Aquilleia, Miramare).

Union Lido – új aquapark

Szezon: 4. 4.–26. 9. 2020
Árkategória: mobilház  H
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó 0,6 €/fő. 12 évtől/éjszaka 

GPS: N 45°26’56”
E 12°28’15”

Union Lido – vidámpark közvetlenül a kempingben Vidámpark közvetlenül a kempingben Union Lido – strand

LLuuxxuuss  55**--ooss  üüddüüllőőhheellyy  OOllaasszzoorrsszzáággbbaann

EEggyyeeddüülláállllóó  llááttvváánnyyoossssáággookkkkaall  tteellii  vviilláágg  ––  mméégg  
aa  lleeggiiggéénnyyeesseebbbb  üüggyyffeelleekk  sszzáámmáárraa  iiss  eeggyy  vvaallóórraa  vváálltt  áálloomm

www.victoria-mobilehome.com

Cavallino
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mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

60–225 €

23

Ingyenes 3,5 €/óra 100–400 m

A környéken

A környéken Minden típus

A környéken

10 €/óra

Ingyenes

A környéken Gáz

180 m5 €

A környékenOd 15 €/n. A környéken

Lux Superior mobilház (terasz nélküli típus fénykép)
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www.victoria-mobilehome.com16 Camping Village CAVALLINO****

Camping Village Cavallino – egy új medence rendszer

Camping Village Cavallino 

Camping Village Cavallino – strand

Camping Village Cavallino – gyermekmedence

VENETO – CAVALLINO Szállás típusok: Victoria mobilházak Lux

Üdülőhely: A Cavallino-Treporti egy kis üdülőhely, éttermekkel, boltokkal, diszkókkal, vidámparkokkal teli város Lido di Jesolo és
a Punta Sabbioni kikötő közt fekszik, ahonnan a rendszeres kompjáratnak köszönhetően elérhető az egyik legszebb olasz város
– Velence. 

Resort: Camping Village Cavallino dinamikus modern központ, mely a hosszú tengerpart szélén, a borókafenyő erdő kellemes fé-
lárnyékában fekszik. A resort éttermekkel és pizzeriákkal, élelmiszerbolttal, minimarkettel, TV-helyiséggel, ATM-mel, Wi-Fi-vel az
egész kemping területén (felárért), orvosi rendelővel és grillezési lehetőséggel (szükséges a saját grillező használata) rendelkezik.

Victoria szálláshely: Victoria mobilházak Lux a borókafenyők félárnyékában kb. 150 m-re a tengerparttól  helyezkednek el. 

Strand: Kiterjedt homokos, fokozatosan mélyülő tengerpart a kempingnél.

Sport és szórakozási lehetőségek: Új medence rendszer kicsiknek és nagyoknak egyaránt (szükséges az úszósapka használata) –
gyermekmedence vízi attrakciókkal, hidromasszázs kád, nyugágy, szolárium és relaxációs zóna. Strand röplabda- és füves focipá-
lya, minigolf (felárért), asztalitenisz, nagy gyermekjátszótér, játszótér a legkisebbeknek és gyermek szórakoztató központ, fősze-
zonban gyerekeknek és felnőtteknek animációs program, ami mellett üzemel a baby-club (3 éves kortól), aerobik, jóga, balett,
jogging, esti gyermekdiszkó, esti show. Kiterjedt kerékpárút-hálózat a környéken, a tengerparton vízibicikli kölcsönzés, bár és
strandszerviz. A kempingnél kerékpár kölcsönző van.

Kirándulási tippek: Velence, Murano és Burano szigetek, Tropicarium, Kalózhajó, Aquapark Jesolo.

Victoria szerviz: Sportszerek kölcsönzése.

Szezon: 10. 4.–3. 10. 2020
Árkategória: mobilház  G
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó 0,5 €/fő/éjszaka

GPS: N 45°27’24.282”
E 12°30’3.672”

Cavallino
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CCssúúccss  mmiinnőőssééggűű  üüddüüllőőhheellyy

ÚÚjj  ffűűttöötttt  mmeeddeennccee  rreennddsszzeerr  ++  SSppaa mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

50–195 €

100 m 3,5 €

100 m

Ingyenes

100 m

3,5 €/óra 300 m Összes típus15 €/nap150 m 3000 m

5 €

300 m 300 mA camping
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VENETO – CAVALLINO Szállás típusok: Victoria mobilházak Lux

Úti cél: A Cavallino-Treporti, az Apennini-félsziget egyik legnépszerűbb üdülőhelye, Lido di Jesolo élénk városa (15 km),
amely tele van éttermekkel, diszkókkal, üzletekkel és Punta Sabbioni kikötője (5 km) közt fekszik.

Resort: A Camping Village Mediterraneo egy hosszú, homokos strand mentén található modern üdülőhely, amely min-
dennel rendelkezik, ami az üdüléshez szükséges: étterem, pizzéria, bár, disco, szupermarket, minimarket, ATM, Wi-Fi
az egész kempingben (térítés ellenében) és grillezés lehetősége (saját grillt kell hozni). A 2020-as szezonra az üdülőhe-
ly 5*-os minősítést kapott. Új, 2 000 m2-es úszómedence-rendszert kerül megnyitásra, a teljes kikapcsolódási és tár-
sas létesítmény területe 10 000 m2 (napozóteraszok, éttermek, lounge-bar, Miniclub és baby-sitting).

Victoria szállás hely: Victoria mobilházak Lux a boróka liget árnyékában helyezkednek el, a strandtól 350 méterre. Az
1–5 Victoria mobilház közelében helyezkedik él, szintén 350 méterre a strandtól. Figyelmeztetés: A kempingben szi-
gorúan kötelező a szálláshelyi szabályok betartására (éjszakai nyugalom és délutáni szieszta)!

Strand: Elnyúló, naponta karbantartott homokos strand közvetlenül a kemping közelében található. A tengerpart fo-
kozatosan mélyülő, gyermekek számára is megfelelő.

Sportolási és szórakozási lehetőségek: Fűtött medencerendszer – némelyik masszázsfúvókával, mások úszósávokkal
(napernyők és napozóágyak ingyenes használata), többcélú, röplabda-, beton futballpálya, strandröplabdapálya, új fe-
lületű teniszpályák, asztalitenisz, minigolf, játszótér, új gördeszkapálya, kerékpár kölcsönzés - a környéken kerékpáros
utak kiterjedt hálózata található. A főszezonban egész nap animációs programok zajlanak gyermekeknek és felnőt-
teknek, sport- és társas rendezvények (esti minidisco gyerekeknek és esti show-k). A strandon csúszda, vizibicikli, ny-
ugágy és napernyő kölcsönző, bár található.

Kirándulási tippek: Velence, Pirát hajó, Tropicarium,
Aquarium.

Victoria szerviz: Sportszerek kölcsönzése.

Szezon: 23. 5.–3. 10. 2020
Árkategória: mobilház G
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó 0,5 €/fő/éjszaka

GPS: N 45°26’56”
E 12°28’15”

17 Camping Village MEDITERRANEO*****

Velence

FFűűttöötttt  mmeeddeennccéékk

AAzz  üüddüüllőőhheellyy  aa  VVeenneettoo  rrééggiióó  TToopp  33--bbaa  ttaarrttoozziikk

Camping Village Mediterraneo – Victoria mobilház Lux

www.victoria-mobilehome.com

AA  22002200--aass  sszzeezzoonnbbaann  úújjoonnnnaann  kkiiaallaakkííttootttt  55**--ooss
üüddüüllőőhheellyy  aaqquuaappaarrkkkkaall  ééss  ttáárrssaallggóó  zzóónnáávvaall Cavallino
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mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

50–195 €

25

23.5.–15.9. 3 €/óra 100 m

250 m 250 m

Ingyenes

100 m

10 €/óra

2 €/óra

200 m El./szén

350 m4 €

2 €/óra 100 m

Camping Village Mediterraneo – medence rendszer és társalgó zóna (projektmegjelenítés)

Camping Village Mediterraneo – medence rendszer és társalgó zóna (projektmegjelenítés)
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EMILIA ROMAGNA – ESTENSI Szállás típusok: Victoria mobilházak Lux

Üdülőhely: Lido degli Estensi nyüzsgő és rendkívül látogatott üdülőhely. Ravennától kb. 30 km-re északra, Velencétól 130 km-re
délre fekszik. Meghatározó eleme az 5 km hosszú sétány tele üzletekkel, kávézókkal és éttermekkel. 

Resort: Az International Camping Mare e Pineta egy jól felszerelt Resort, kedvező fekvéssel a homokos tengerpart közvetlen köze-
lében és a teljes társadalmi életet nyújtó városi fő sétány mentén. A központ rendelkezik éttermekkel, pizzériákkal, bárral, élel-
miszerbolttal, zöldségbolttal, trafikkal, ajándékbolttal és ATM-mel. Wi-Fi felárért, grillezési lehetőség (szükséges a saját grillező
használata).

Victoria szálláshely: A Victoria mobilházak Lux körülbelül 350–550 m-re fekszenek a homokos strandtól. Két zónában találhatók
a kempingben: Az A (16–23. sz. mobilházak, kb. 350 m-re a strandtól) és B (1–15. sz. mobilházak, kb. 550 m-re a strandtól), fe-
nyőfák árnyékában fekszenek.

Strand: Szabadon megközelíthető, tágas homokos, fokozatosan mélyülő strand. Térítés ellenében strandszolgáltatás (napernyők,
nyugágyak). 

Sportolási és szórakozási lehetőségek: Medence rendszer (belépés szezonban 1 €/fő díj ellenében, ingyenesen szezonon kívül),
többcélú játszótér, futball, röplabda és strandröplabda pálya, asztalitenisz, tollaslabda, fitneszközpont (spinning órák), játszótér
és kerékpárút-hálózat a környéken. A főszezonban mindennap animációs programokat kínálnak gyermekeknek és felnőtteknek
(jóga, vízi gimnasztika, táncórák, miniklub és versenyek), valamint diszkókat. Kerékpár kölcsönző recepción (ingyenes).

Kirándulási tippek: Velence, San Marino, Ravenna, Ferrara, Comacchio, hajóval a Pó folyó deltájához, Padova.

Victoria szerviz: Sportszerek kölcsönzése.

Szezon: 25. 4.–19. 9. 2020
Árkategória: mobilház  E
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó 0,8 €/fő. 12 évtől/éjszaka 
Mobilház az A zónában 10 €/éjszaka

18 MARE E PINETA International Camping****

GPS: N 44°39’21.050”
E 12°14’43.200”

Mare e Pineta International Camping

Lido degli Estensi – strand

Mare e Pineta International Camping – Victoria mobilház Lux

Mare e Pineta International Camping – Fitness

44**--ooss  rreessoorrtt  bboorróókkaa  ffeennyyőőffáákk  áárrnnyyéékkáábbaann,,  aazz  
üüddüüllőőhheellyy  mmeelllleetttt  hhíírreess  ssééttáánnyy,,  vvoonnzzóó  kkiirráánndduulláássookkkkaall

ÚÚjj  mmeeddeennccee  rreennddsszzeerr
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www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

40–145 €

300 m Ingyenes

350 m

200 m

1 óra/nap
ingyenes

500 m Gás 11 €

60 €/hét350–550 m300 m 5 €

4 €/óra500 m7 € 10 €/óra 10 €

300 m

400 m
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ABRUZZO – MARTINSICURO Szállás típusok: Victoria mobilházak Lux / sátor

Üdülőhely: Martinsicuro ez a kellemes hangulatú város a Pálmai riviéra szívében található a Tronto folyó partján és az észak fe-
lől szomszédos San Benedetto del Tronto-val, mely a régió fővárosa is egyben. A város két régió, a Marche és Abruzzo határán
fekszik. 

Resort: A Camping Village Riva Nuova Közép-Olaszország egyik legmodernebb központja, mely a homokos tengerpart közvetlen
közelében fekszik, amitől csak a helyi közút és a tengerparti sétány választja el. A központ rendelkezik bárral, pizzériával, mini-
markettel, ATM-mel, wi-fi-vel az egész kemping területén és grillezési lehetőséggel (szükséges a saját grillező használata). 

Victoria szálláshely: Victoria mobilházak Lux kb. 100 m-re a homokos strandtól nyárfák árnyékában helyezkednek el. A Victoria sát-
rai nyárfák félárnyékában, kb. 100 m-re a parttól helyezkednek el. Figyelmeztetés: A kempingben szigorúan kötelező a szálláshe-
lyi szabályok betartására (éjszakai nyugalom és délutáni szieszta)!

Strand: Homokos, fokozatosan mélyülő tengerpart. Ingyenes strandszerviz áll rendelkezésre (napernyő + 2 nyugágy/Mobilház).
Sátorban tartózkodó ügyfelek részére térítés ellenében.

Sport és szórakozási lehetőségek: Medencék rendszere nyugágyakkal és napernyőkkel – Victoria ügyfeleinek a belépés ingyenes,
foci-, strandröplabda- és röplabdapálya, teniszpálya, asztalitenisz, gyermekjátszótér és sarok. Főszezonban gyerekeknek és fel-
nőtteknek napi animációs programok, a parton kenu és vízibicikli kölcsönző.

Kirándulási tippek: Ascoli Piceno, San Benedetto, Gran Sasso, Aquapark Onda Blu, Colonnella, Róma.

Victoria szerviz: Sportszerek kölcsönzése.

Szezon: mobilház 16. 5.–12. 9. 2020 / sátor 16. 5.–12. 9. 2020
Árkategória: mobilház F / sátor A

19 RIVA NUOVA Camping Village****

GPS: N 42°52’38.440”
E 13°55’15.720”

Riva Nuova Camping Village –  medencék

Riva Nuova Camping Village – strandRiva Nuova Camping Village – medencék

Riva Nuova Camping Village – Victoria mobilházak Lux

EExxkklluuzzíívv  44**--ooss  rreessoorrtt
IInnggyyeenneess

ssttrraannddsszzoollggáállttaattááss  ééss  mmeeddeennccéékk
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www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

50–165 €

ssááttoorr//ééjjsszzaakkaa

20–80 €

150 m 80 m Ingyenes

150 m

150 m8 €/óra

Ingyenes
via facebook

100 m Nyilvános
Mobilház
ingyrenes100 m 100 m

150 m

150 m

5 €
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Salinello Villaggio – Victoria mobilház Lux28

ABRUZZO – TORTORETO LIDO Szállás típusok: Victoria mobilházak Lux, X-Line Design

Üdülőhely: Tortoreto Lido a Pálmai riviéra egyik legkedveltebb üdülőhelye, mely észak felől a nyüzsgő Alba Adriatica üdülőhellyel és délről Giuliana város-
kával szomszédos.

Resort: A Salinello Villaggio a legjobban felszerelt központok közé tartozik Olaszországban. A csúcs Resort rendelkezik étteremekkel, pizzériákkal, önkiszol-
gáló éttermekkel, bárral, cukrászdával, fodrászszalonnal, ATM-mel, pénzváltóval, üzleti és kongresszus központtal, minimarkettel, relaxációs zónával, gyó-
gyszertárral, orvosi rendelővel, Wi-Fi-vel (felárért) és grillezési lehetőséggel.

Victoria szálláshely: Victoria mobilházak Lux és az X-Line Design 50–150 m-re a tengerparttól, közvetlen a relaxációs zónál helyezkednek el, melyek polynéz
stílusu napernyőkkel és nyugágyakkal vannak ellátva. Szállás a Victoria mobilházban X-Line Design felár ellenében (lsd. 2).

Strand: Kiterjedt homokos, fokozatosan mélyülő tengerpart, mely a Resort vendégeinek van fenntartva. Ingyenes strandszerviz áll rendelkezésre (napernyő
+ nyugágy + szék/Mobilház).

Sport és szórakozási lehetőségek: 4 medencéből álló rendszer hidromasszázzsal, többcélú játszótér, 2 két műfűves focipálya, teniszpálya, röplabda- és 2
strand röplabdapálya, Pétanque játszótér, íjászat, minigolf, asztalitenisz, fitness centrum, golf szimulátor, játszótér a legkisebbeknek, gyermek szórakozta-
tó központ kötélpályával és mini-club. Főszezonban gyerekek és felnőttek számára gazdag animációs programok, az egyik természetes amfiteátrumban a
kettőből, vagy a tengerparton élőzene van. 

Kirándulási tippek: Róma, Gran Sasso, Ascoli Piceno, Offida, Loreto, Colonella, Norcia.

Victoria szerviz: Sportszerek kölcsönzése.

Szezon: 11. 5.–12. 9. 2020
Árkategória: mobilház  G
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó 1,0 €/fő. 15 évtől/éjszaka (15. 6–31. 8.)

20 SALINELLO Villaggio****

GPS: N 42°47’3.800”
E 13°57’9.430”

Salinello Villaggio – Victoria mobilházak X-Line Design

Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Salinello Villaggio – medencék

LLuuxxuuss  rreessoorrtt

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

60–220 €

VViiccttoorriiaa  mmoobbiillhháázzaakk  XX--LLiinnee  DDeessiiggnn

Ingyenes 100 m 10 m

150 m

80 m Ingyenes

5 €100 m

20 m6 €/óra

Ingyenes

50 m Szén/és áll.Ingyenes

50–150 m

Ranch

IInnggyyeenneess
ssttrraannddsszzoollggáállttaattááss  ééss  mmeeddeennccéékk
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ABRUZZO – GIULIANOVA LIDO Szállás típusok: Victoria mobilházak Lux

Üdülőhely: Giulianova Lido kellemes üdülőhely hangulatos pálmás sétánnyal a hosszú homokos tengerpart mentén. Az Appennin-
hegység és a nyílt tenger által biztosított kellemes hangulatot a túrázás, kerékpározás, görkorcsolyázás szerelmesei közvetlen
közelről élvezhetik. Este a sétány nyüzsgő tengerparti korzóvá változik éttermekkel, pizzériákkal, diszkókkal, kávézókkal és boltok-
kal szegélyezve.  

Resort: Camping Village Tam Tam – kis, hangulatos, családi kemping, mely nyárfák árnyékában a Giulianova Lido város déli részén,
kb. 200 m a városi sétány végétől és a tengerparton található. A központot a strandtól csak a kerékpárút választja el, mely a
Pálmai riviéra több központját is összeköti (összesen 22 km hosszú). A kempingben megtalálható étterem pizzériákkal, bár, wi-fi
az egész központban és a tengerparton is (a kempingben felárért, a parton ingyenes) és grillezési lehetőséggel (szükséges a saját
grillező használata).

Victoria szálláshely: Victoria mobilházak Lux nyárfák árnyékában, exkluzív pozícióban kb. 20 m-re a tengerparttól helyezkednek el!

Strand: Magán, homokos. Ingyenes strandszerviz áll rendelkezésre (napernyő + nyugágy + szék/Mobilház).

Sport és szórakozási lehetőségek: A kemping medencével és vízi gombával (1. 6.–31. 8. Közt üzemel), labdajátékokra és teniszre
többcélú aszfalt játszótér, strand röplabdapálya és gyermeksarok kisebb játszótérrel. Főszezonban gyerekeknek és felnőtteknek
animációs programok folynak a kempingben és a tengerparton is. A városban gépjármű és robogó kölcsönző van.

Kirándulási tippek: Róma, Atri, aquapark Onda Blu, Loreto, San Benedetto, Ascoli Piceno.

Victoria szerviz: Sportszerek kölcsönzése.

Camping Village Tam Tam – medencékAquapark Onda Blu

Giulianova Lido – sétány 

Szezon: 12. 5.–12. 9. 2020
Árkategória: mobilház  D
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó 1 €/fő. 11 évtől/éjszaka 

21 Camping Village TAM TAM****

GPS: N 42°44’27.990”
E 13°58’43.400”

AA  VViiccttoorriiaa  mmoobbiillhháázzaakk  mmiinnddöösssszzee  2200  mméétteerrrree  vvaannnnaakk  aa  ssttrraannddttóóll,,
iinnggyyeenneess  mmeeddeennccee  hhaasszznnáállaatt  ééss  ssttrraannddsszzoollggáállttaattááss

CCssaallááddii  44**--ooss  rreessoorrtt

29

Camping Village Tam Tam – Victoria mobilház Lux

www.victoria-mobilehome.com

Giulianova Lido – strand

mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

30–115 €

20 m 20 m

50 m

Ingyenes

350 m

20 m
A strandon
ingyenes SzénIngyenes20 m 30 m

Aquapark
5 km5 €
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Stella del Sud Camping Villaggio – Victoria mobilház Classic

PUGLIA – LIDO DEL SOLE Szállás típusok: Victoria mobilházak Classic, Lux / sátor

Üdülőhely: Lido del Sole tipikus olasz hangulatú festői üdülőhely a Gargano félsziget északi csúcsán.  

Resort: A Stella del Sud Camping Villaggio közepesen nagy családi központ, mely a tengerparti sétányon fekszik, mely összeköti Lido
del Sole-t a Rodi Garganico történelmi városkával. Éttermekkel, pizzériákkal, bárokkal és játékgépekkel, csocsóval és TV-helyiséggel, mi-
nimarkettel, pénzváltóval és wi-fi-vel rendelkezik. Grillezési lehetőség (szükséges a saját grillező használata). Az ATM a Rodi Garganico-
ban található.

Victoria szálláshely: 4-férőhelyes Victoria mobilház Classic, pótággyal egy gyermek számára 12 éves korig (60 kg), és Victoria mobilhá-
zak Lux kb. 100 m-re a tengerparttól helyezkednek el. A Victoria sátrai az oliva és az eukaliptusz ültetvények közt, kb. 120 m-re a part-
tól vannak felállítva. 

Strand: Magán, homokos, fokozatosan mélyülő tengerpart. Ingyenes strandszerviz áll rendelkezésre (napernyő + nyugágy + szék/mo-
bilház vagy sátor).

Sport és szórakozási lehetőségek: Nagy medence nyugágyakkal – a mobilház kliensei számára a belépés ingyenes – (úszósapka haszná-
lata kötelező), teniszpálya betonfelülettel, asztalitenisz (feláras), többcélú, röplabda- és strand röplabdapálya és játszótér. Főszezonban
gyerekek és felnőttek számára animációs programok. A tengerparton vízibicikli kölcsönző van. A városban gépjármű és robogó kölc-
sönző van.

Kirándulási tippek: Tremiti szigetek, Ischittella piac, Vieste/Peschici, Foresta Umbra, Lago di Varano, Pompej és Vesuv.

Victoria szerviz: Sportszerek kölcsönzése.

Stella del Sud Camping Villaggio – strand

Tremiti

Szezon: mobilház 16. 5.–19. 9. 2020 / sátor 30. 5.–19. 9. 2020
Árkategória: mobilház D / sátor A
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó 2,0 €/fő. 12 évtől/éjszaka 

Lido del Sole

PUGLIA

TERMOLI

SICILY

SA
RD
EG
NA

TREMITI 

PENINSULA GARGANO

22 STELLA DEL SUD Camping Villaggio***

GPS: N 41°55’27”
E 15°50’22”

www.victoria-mobilehome.com

30

IInnggyyeenneess  ssttrraannddsszzoollggáállttaattááss

Stella del Sud Camping Villaggio – Victoria mobilházak Lux

Stella del Sud Camping Villaggio – medence

mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

25–115 €

ssááttoorr//ééjjsszzaakkaa

20–80 €

100 m 100 m

20 m

300 m

20 m

2 €/30 p.7 €/óra

5 €/óra

El./szénIngyenes

100/120 m

50 mIngyenes

3 €/mosás

Sátor
8 €/éjszakaMobilházak
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Szállás típusok: Victoria 
ELBA-SZIGET – MARINA DI CAMPO mobilházak Domus/Lux

Üdülőhely: Marina di Campo – Elba kedvelt üdülőközpontja 10 km-re Portoferrai-tól fekszik, 2 km
hosszú öbölben gyönyörű homokos tengerparttal rendelkezik. A háttérben a sziget legnagyobb he-
gysége emelkedik, mely lenyűgöző természeti látványt biztosít.  

Resort: A Camping Ville degli Ulivi – modern és jól felszerelt központ, mely elmerül a szubtrópusi
növényzetben, ideális helyen fekszik a tenger mentén, azon a helyen ahol a 2 km hosszú homokos
tengerpart kezdődik. A resort éttermekkel, bárokkal, pizzériákkal, önkiszolgálóval, ajándékbolttal,
moped kölcsönzővel, ATM-mel, wi-fi-vel (felárért) és grillezési lehetőséggel rendelkezik.

Victoria szálláshely: 4-férőhelyes Victoria mobilház Domus (max, 2 felnőtt + 2 gyermek) a Victoria
mobilházak Lux fenyőfák árnyékában 200 m-re a tengerparttól helyezkednek el.

Strand: Kiterjedt homokos tengerpart a kemping közelében. Fokozatosan mélyülő víz, kisebb gyer-
mekek számára is alkalmas. 

Sport és szórakozási lehetőségek: Két medence maszírozó fúvókákkal csúszdával egyesítva (felárért,
gyermekek 10 éves korig ingyenesen), szauna, török fürdő, pezsgőfürdő, masszázsszék, búváriskola,
játékgépek gyerekeknek, gyermekjátszótér. Teniszpálya, asztalitenisz, minigolf, többcélú játszótér, fo-
cipálya, minifotbal, röplabda- és strand röplabdapálya, edzőterem. Föszezonban gyerekeknek és fel-
nőtteknek napi animációs programok. A tengerparton szörf, motorcsónak, vízibicikli, napernyő és ny-
ugágyak kölcsönözhetők. Kellemes séta a sétányon Marina di Campo városkába (kb. 20 perc séta).

Kirándulási tippek: Porto Azzuro, Portoferraio, Monte Capanne, Kék barlang, Punta Calamita, Sant’
Andrea.

Strand Camping Ville degli Ulivi-nél, háttérben Marina di Campo városka

Szezon: 19. 5.–3. 10. 2020
Árkategória: mobilház  F

GPS: N 42°45’7”
E 10°14’41”

23 Camping VILLE DEGLI ULIVI***

Camping Ville degli Ulivi – medencék

www.victoria-mobilehome.com

31

EExxkklluuzzíívv  üüddüüllőőhheellyy  vvoonnzzóó  kköörrnnyyéékkeenn,,  
sszzuubbttrróóppuussii  éégghhaajjllaattttaall  ééss  ggyyöönnyyöörrűű  tteerrmméésszzeetttteell

Victoria mobilház Domus

Victoria mobilház Lux 

Strand a Camping Ville degli Ulivi-nél

mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

35–165 €

4 €/nap

10 €/óra

100 m 4 €/nap

Ingyenes

250 m5 €100 m 4 €/nap

100 m10 €/óra

15 €/hét

100 m Összes típus

15–35 €/n.200 m

100 m
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SZARDÍNIA – AGLIENTU Szállás típusok: Victoria mobilházak Lux

Üdülőhely: Aglientu, érintetlen természettel körbevett környezet, Szardínia északi részén, melyet joggal neveznek
a „Földközi-tenger gyöngyszemének”, könnyen megközelíthető Olbia és Porto Torres kikötőből valamint az Alghera re-
pülőtérről. 

Resort: A Camping Village Baia Blu La Tortuga sportra hangolt üdülőhely az érintetlen természetben, a fehérhomok és
azúrkék tenger, illetve mindenféle sporttevékenység szerelmesei számára. A központban pizzéria, önkiszolgáló étterem,
bár, cukrászda, szupermarket, ATM (a kempingben bankkártyás fizetés lehetséges), ajándékbolt, egészségügyi létesít-
mény, tornaterem, fitness áll rendelkezésre. A kempingben Wi-Fi (felárért) és grillezési lehetőség áll rendelkezésre. 
Figyelmeztetés: kötelező klubb felár fizetése 1 €/fő/éjszaka 3 éves kortól (6. 6.–12. 9. 2020).

Victoria szálláshely: Victoria mobilházak Lux fenyőerdő árnyékában 200 m-re a tengerparttól helyezkednek el.  

Strand: Tágas tengerpart fehér homokkal a központ közvetlen közelében.

Sport és szórakozási lehetőségek: A Resort-ban foci-, strand röplabdapálya, teniszpálya, asztalitenisz, gyermekjátszótér,
íjászat, búvárcentrum, windsurfing oktatás, tornaterem, fitness-centrum, vízisport kellékek kölcsönzés lehetséges.
A környéken kiterjedt bicikliút hálózat van. Főszezonban gyerekeknek és felnőtteknek rendszeres animációs programok
(kabaré, muzikálok, latin-amerikai táncok oktatása, mini-club). 

Kirándulási tippek: Porto Cervo, Costa Smeralda, Santa Teresa és komppal Bonifacia-ba (Korzika) vagy Santa Teresa és
hajóval La Maddalena-ba, Costa Paradiso, Castel Sardo.

200 m

200 m 150 m500 m

200 m150 m 10 €/óra

5 €/nap

Ingyenes Összes típus

20 €/nap200 m

250 m

Szezon: 19. 5.–3. 10. 2020
Árkategória: mobilház  F
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó 1,0 €/fő. 3 évtől/éjszaka (6. 6.–12. 9. 2020)

GPS: N 41°7’26.497”
E 9°4’4.411”

24 Camping Village BAIA BLU LA TORTUGA****

100 m

Camping Village Baia Blu La Tortuga

Camping Village Baia Blu La Tortuga – strand

32

Aglientu

SARDEGNA

SICILY

SA
RD
EG
NA

AA  mmeeddiitteerrrráánn  öövveezzeett  KKaarriibbii  ttéérrssééggee  ––  lleeggsszzeebbbb  eeuurróóppaaii  ssttrraannddookk

www.victoria-mobilehome.com

Camping Village Baia Blu La Tortuga – AquaparkAAqquuaappaarrkk  aa  kkeemmppiinnggbbeenn  kkbb..  110000  mm--rree  aa  sszzáálllláássttóóll

IIddeeáálliiss  kköörrüüllmméénnyyeekk  aa  vvíízzii  ssppoorrttookkhhoozz

mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

40–145 €

HappyHoli 2020_NEW MAGYAR  13.2.2020 18:27  Stránka 32



100 m

www.victoria-mobilehome.com

CÔTE D’AZUR – ST. TROPEZ

Üdülőhely: Port Grimaud 8 km-re fekszik St. Tropez-től, a 60-as években került kialakításra úgy, hogy Velencére emlékeztessen, csatorna rendszerekkel, hidakkal, kikötőkkel.
Vendégek luxus jachtjai horganyoznak itt, ez a festői hely sétára, esti  éttermekben, kávézókban üldögélésre vonzza a látogatókat. A Les Prairies de la Mer kemping köz-
vetlenül a kapui mögött található. 

Resort: Camping Les Prairies de la Mer nagyon jól felszerelt Resort, még az igényes vendégek körében is. Sűrű lugasban, közvetlenül a terjedelmes homokos strand mellett
helyezkedik el. Megfelelő kiindulópont egy Azúr part-i és Provenc-i kiránduláshoz. A központban 2 bolt, 3 étterem, 2 bár, snack, diszkó, internet kávézó és ATM van. Grillezési
lehetőség – saját grill.

Victoria szálláshely: Victoria mobilházak Lux a fák árnyékában kb. 200 m-re a strandtól helyez-kednek el. 

Strand: Homokos, nyilvános tengerpart. Fokozatosan mélyülő víz. 

Sport és szórakozási lehetőségek: több focipálya műfűvel, asztalitenisz, pétanque játszótér, strandröplabda és gyermekjátszótér gyermeksarokkal, vízisport kellékek, hajók,
autók és vízi robogók kölcsönzése áll rendelkezésre, búváriskola. Főszeszonban gyerekeknek és felnőtteknek napi animációs program, jóga és fitness a tengerparton, pila-
tes, stretching, zumba, íjászat, body wake a parton, body pump, step, abdos flash, cardio box. Gyerekek 5–11 évig: iskolai cirkusz, tájfutás, piknik, oktató állatsimogató,
minifarm látogatás, póniló lovaglás, olympiai játékok, gyermek alkotó stúdió. Juniorok 12–17 évig: strandröplabda, beach scootering, vízibicikli. Minden este koncert a Long
bárban. Itt gépjármű és robogó kölcsönző van: 2018-re medence létesítése van tervbe véve. Grimaud-ba vonat 6 €, hajóval St. Tropez-be 12,3 €.

Kirándulási tippek: Verdon kanyon, Monte Carlo, Nice, helyi borkóstoló, Grimaud-középkori vár, St. Tropez, Ste. Maxime, 
Ramatuelle, Marseille, Gigaro tengerpart, Antibes – Marineland.

5 €/óra Fotbal

300 m

Ingyenes

300 m

Ingyenes500 m 600 m

6 €/nap

300/600 m Gáz 10 €/n.

200 m

350 m

5 €

3 km20 € 25 €

Szezon: 4. 4.–3. 10. 2020
Árkategória: mobilház  H
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó 2,0 €/fő. 2 évtől/éjszaka 

GPS: N 43°16’51.55”
E 6°34’56.75”

25 Camping LES PRAIRIES DE LA MER*****
Szállás típusok: Victoria mobilházak Lux

Camping Les Prairies de la Mer – Manava Camping Les Prairies de la Mer

Monaco St. Tropez

Camping Les Prairies de la Mer – úszómedence rendszer

Camping Les Prairies de la Mer – new swimming pools

MMeeddeennccee  rreennddsszzeerr

Nice – strand

EExxkklluuzzíívv  55**--ooss  --sszzáállllááss  SStt..  TTrrooppeezz  kköözzeelléébbeenn  
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60–225 €
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STÁJERORSZÁG– PETERDORF Szállás típusok: Victoria mobilházak Classic

Üdülőhely: St. Peter am Kammersberg – festői városka, a Stájerország-i fenséges Alpok lábánál fekszik, joggal nevezik Ausztria zöld szí-
vének. 

Resort: Camping Bella Austria – sportközpont, az érintetlen természettel, mesebeli erdőkkel, kristálytiszta hegyi tavakkal és alpesi csúc-
sokkal körbevett hely, mely közvetlenül a nyári és téli sportokra, úgy mint a relaxációs és pihenő tevékenységekre egyaránt teremtett.
Étterem, bár, minimarket, TV-helyiség is megtalálható. Rendelkezésre áll wi-fi zóna, grillezési lehetőség (szükséges a saját grillező hasz-
nálata). ATM kb. 2 km-re.

Victoria szálláshely: Victoria mobilház Classic pótággyal egy gyermek számára 12 éves korig (60 kg) az osztrák erdőben és alpesi csúcsok
hátterében helyezkednek el, a kemping különböző részeiben.  

Sport és szórakozási lehetőségek: Füves focipálya, kültéri medence, sekélyvízű gyerekmedence (a medencék 15. 6.–10. 9. üzemelnek), 
kisebb wellness (infraszauna, bioszauna, finn szauna – fizetős belépés), asztalitenisz, gyermekjátszótér, szórakoztató központ, mászókák,
vízimalmok (főszezonban napi animációs program), jóga, TV-helyiség, miniállatkert. Kiterjedt kerékpárút-hálózat van a környéken. 

Kirándulási tippek: Lovaglás a Katschtal-völgyben, golf Kreischberg (22 km), horgászás Katschbachu-ban (napi jegy 25 €), nyári bobpálya
Turracher Höhe (50 km), teniszpálya (2 km), Red Bull Ring Zeltweg (70 km).

Victoria szerviz: Sportszerek kölcsönzése (kerékpárok).

50 m
6 km, 

ca 28 €/óraFocipálya

50 m

5 €/2 óra Ingyenes

A táborban

5 €/2 óra 70 m

Ingyenes

Gáz/szén

Camping Bella Austria – mendencék

22 km 18-45 €/nap

4 €

Szezon: 23. 5.–12. 9. 2020
Árkategória: mobilház  C
Helyi illetékek: idegenforgalmi adó 1,2 €/fő. 15 évtől/éjszaka 

GPS: N 47°10’49”
E 14°12’55”

26 Camping BELLA AUSTRIA****

Camping Bella Austria – Mini-Zoo

Ideális kerékpáros terepek a közelben34

PPiihheennééss,,  kkeerréékkppáárroozzááss,,  ttúúrráázzááss,,
wweellllnneessss  AAuusszzttrriiaa  zzöölldd  sszzíívvéébbeenn

Pihenés a kepmingbenRupprechtseck csúcs (2.591 tszf m)

Camping Bella Austria – szaunaCamping Bella Austria – Victoria mobilházak Classic

www.victoria-mobilehome.com

mmoobbiillhháázz//ééjjsszzaakkaa

20–90 €
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INITIAL PROVISIONS
11..  The General Contractual Terms and Conditions of Cestovní kance-

láfi (Travel agency) Ing. Ladislav Jar˘ – VICTORIA with its seat Cihláfiská
26, 602 00 Brno, Registration Number 163 12 520 (later on „CK VIC-
TORIA“) regulate the reciprocal contractual relationship between CK VIC-
TORIA and the client. The client may be an individual or a legal entity
(later on the “client“) in accordance with the relevant provisions of ge-
nerally binding legal provisions of the Czech Republic such as Civil Code
(n. 89/2012 Sb.), Commercial Code (n. 159/1999 Sb.) and the re-
gulation of the Europena Parliament and the EU Council n. 2016/679.

22.. The General Contractual Terms and Conditions of Cestovní kanceláfi
Ing. Ladislav Jar˘ – VICTORIA are valid for all the stays and other ser-
vices of tourism provided by the travel agency and it is an inseparable
part of the contract concluded between the client and CK VICTORIA. CK
VICTORIA reserves the right to state different terms and conditions in
their sales materials (catalogue, offer sheet, web pages etc.), which
prevail these contractual terms and conditions. 

33.. CK VICTORIA provides its services without limitation; only persons
under 18 years may use the services with consent of their statutory re-
presentative. Persons under 15 years may use the services of CK VIC-
TORIA only when accompanied by a person over 18 years.

Article II
CONTRACTUAL RELATIONSHIP

11.. The parties to the contract are the travel agency on one part and
the client on the other part. The contractual relationship between the
travel agency and the client commences by the conclusion of an Order
of Services. The travel agency issues the Order of Services based on the
carried out reservation and payment of the reservation payment. The
travel agency sends the Order of Services to the client electronically. 

22.. The reservation may be issued in the following way:
– On-line from the web pages of the travel agency.
– Electronically by sending a mail order to the travel agency.
– Via an operator of the travel agency.
A reservation number is generated for the client based on the reserva-
tion and the client receives an electronic confirmation on the carried out
reservation. 

33.. The client is obliged to pay the reservation payment at the
amount of EUR 150 within 7 calendar days from the date of the rese-
rvation. A contractual relationship between the travel agency and the
client commences to exist by paying the amount. The travel agency
sends the Order of Services to the client electronically on the basis of
the created contractual relationship.
The reservation ceases to exist by not paying the reservation payment
in the stated period.

44.. The client is obliged to pay the full amount of the price of the or-
dered services arising from the Order of Services at the latest within 63
days before the drawing of the services. 
The travel agency sends an accommodation voucher, which is presen-
ted at the place of the stay, to the client electronically after the receipt
of 100 % payment for the ordered services. The client is entitled to
draw the ordered services on the basis of the accommodation voucher.
The travel agency is entitled to withdraw from the contract if the client
does not pay 100 % of the price.

55.. By accepting the Order of Services and payment of the amount,
the client confirms that he is aware of the full content of the contract
and that he acknowledges all the contractual terms and conditions and
agrees with them.

66.. By issuing the voucher the travel agency undertakes to secure the
services in the agreed extent and quality in accordance with the agreed
terms and conditions.

77.. The contractual relationship, which commenced to exist on the
basis of concluded Order of Services between the client and the travel
agency, is valid for all the other participants in the Order of Services.
The orderer guarantees the contractual obligations of his fellow travel-
lers as for his own ones. 

Article III
PRICE AND PAYMENT TERMS AND CONDITIONS  

11.. CK VICTORIA is entitled to the payment of the stay or individual
services before their provision and the client is obliged to pay the price
of the stay or the price of individual services before their drawing.

22.. The prices of the stay and individual services are the prices agre-
ed by the agreement between CK VICTORIA and the client.

33.. The price for agreed services is stated on the Order of Services.
44.. The amount of advances and the time schedule of payments is

agreed in the following way:
The advance at the amount of EUR 150 is due within 7 days after car-
rying out of the reservation. 
The client is obliged to pay the additional payment up to 100% of the
amount for services stated in the Order of Services without the call of
CK VICTORIA at the latest 63 days before the performance of the agre-
ed services. CK VICTORIA is entitled to withdraw from the contract and
to cancel the participation of the client in the ordered services if the cli-
ent does not do so. The payment, which was provably paid to CK VIC-

TORIA by the client, is after the deduction of the compensation – see
Article VII and Article VIII of these Terms and Conditions – immediately
returned to the client.

55.. If the reservation is carried out within the period shorter than 63
days before the performance of the ordered services, the reservation
payment is 100% of the price of the ordered services.

66.. Way of Payment
– on-line by a debit card, via the e-shop on the web pages of the tra-
vel agency.
– by bank transfer to the account of the travel agency under the num-
ber of the carried out reservation (variable symbol).

77.. CK VICTORIA is entitled to adjust the price of the services before
the commencement of drawing of the services, which are the subject-
matter of the contractual relationship pursuant Article II of these Terms
and Conditions and to state new price lists if the travel agency is forced
to do so based on objective reasons, in particular in case of the increa-
se of the prices of the services by their supplier. The prices adjusted in
this way are valid from the day of its announcement and they refer to
all the tourism services whose realisation has not been commenced yet.
CK VICTORIA as well as the client proceeds in such a case pursuant
Article VI Section 2 of these Terms and Conditions.

Article IV
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CLIENT

11.. Especially the following belongs to the rights of the client:
aa)) the right to due provision of the contractually agreed and paid ser-

vices,
bb)) the right to demand information on all the facts which refer to the

contractually agreed and paid services from the CK VICTORIA,
cc)) the right to be acquainted with the possible changes in the con-

tractually agreed services,
dd)) the right to withdraw from the contract anytime before the dra-

wing of the services pursuant Article VII of these Terms and Conditions,
ee)) the right for the complaint because of defects and their eliminati-

on in accordance with the provisions of Article IX,
ff)) the right for personal data protection and protection of the infor-

mation on destinations which is a content of this contract from unaut-
horized persons,

gg)) the right to demand the change of the Order of Services. The
changes of contractual terms and conditions based on the wish of the
client is subject to the provisions of Article VI Section 4 of these Terms
and Conditions.

22.. The following belongs to the basic obligations of the client:
aa)) to provide CK VICTORIA with cooperation which is necessary to se-

cure and provide the services especially to state true and complete re-
quired data on the Order of Services including any changes,

bb)) to secure the company for persons under 15 years and a super-
vision of an adult participant as well as to secure the company and
supervision of persons whose health state requires it,  

cc)) to present consent of the statutory representative in case that the
client over 15 years and under 18 years draws the services without be-
ing accompanied,

dd)) to pay the agreed price of the stay and services in accordance
with Article III of these Terms and Conditions,

ee)) to follow the valid provisions of the organisations and entities,
whose services he uses, or of the visited country,

ff)) to follow the instructions of the delegate at the place of the stay,
not to disturb the stay, not to behave in such a way so that damage to
health or to property to the detriment of other clients, suppliers of ser-
vices or CK (travel agency) occurs. CK VICTORIA reserves the right to
exclude persons under the influence who annoy the other accommoda-
ted persons or who cause damage to the property of the other clients,
suppliers of services or CK.

gg)) in case of withdrawal from the contract, the client is obliged to
announce the withdrawal by sending a written notice.

hh)) to follow the instructions of the tour manager or delegate at the
place of stay, not to disturb the course of the tour, not to bother other
participants and to act in such a way as to avoid damage to the health
or property of other customers, service suppliers or travel agents.
Victoria travel agency has the right to withdraw from the contract im-
mediately prior to the start of the trip or after the start of the trip, if the
passenger seriously disrupts the course of the trip or stay by their inap-
propriate and gross behaviour, or if there is a risk that this could hap-
pen, and the travel agency has the right to exclude the customer from
the trip. In such a case, the customer shall not be entitled to a refund
of unused services. The cost of a return trip is borne by the customer
him/herself. Transport of persons in a drunk state or under the influen-
ce of narcotic drugs is prohibited.

Article V
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CK VICTORIA

11.. The rights and obligations of CK VICTORIA relate to the relevant
rights and obligations of the client.

22.. CK is obliged to inform the client truly and duely about all the
facts regarding the agreed services, which are important for the client
and which are known to CK VICTORIA.

33.. CK VICTORIA is not obliged to provide the client with the perfor-
mance above the frame of the in advance confirmed and paid services.

44.. CK VICTORIA is obliged to issue a voucher to the client, which is
sent by e-mail, after the payment. The client presents the voucher when
exercising his claims for the drawing of the ordered services.

Article VI
CANCELLATION AND CHANGES OF AGREED SERVICES
11.. The cancellation of the stay based on the failure to reach the mi-

nimal number of clients:
aa)) CK VICTORIA is entitled to cancel the stay if the minimal number

of taken accommodation units is not reached 21 days before the com-
mencement of the stay. The minimal accommodation units within one
place and term is determined at the limit of 5. In case CK VICTORIA can-
cels a stay because of not reaching the minimal number of accommo-
dated clients, CK VICTORIA is obliged to inform the client on this fact by
e-mail at the latest within the period of 7 days before the commence-
ment of the stay. 

bb)) If CK VICTORIA cancels a stay pursuant linea a, of this Section  of
the Terms and Conditions, the client is on the basis of the Order of
Services entitled to demand the provision of another stay of the quali-
ty corresponding with the original Order of Services if CK VICTORIA may
offer such a stay. If a new Order of Services is not concluded, CK VIC-
TORIA is obliged to return all that CK VICTORIA received from the client
for the payment of the price immediately to the client and the client is
not obliged to pay the compensation to CK. If a new Order of Services
is concluded, payments carried out on the basis of the previous Order
of Services are considered to be payments carried out on the basis of
the new Order of Services.

cc)) CK VICTORIA is entitled to cancel a stay or tourism services, which
are a subject-matter of the contractual relationship, pursuant Article II of
these Terms and Conditions as a result of an unavoidable event which
CK VICTORIA could not prevent despite making all the possible effort,
which could have been reasonably required. 

22.. The changes of agreed services before the commencement of the
stay on the part of CK VICTORIA:
If circumstances preventing CK from provision of the services pursuant
the contractually agreed terms and conditions occur and CK VICTORIA is
forced to change the terms and conditions of the contract based on ob-
jective reasons before the commencement of drawing the services, CK
VICTORIA is obliged to announce such changes to the client by email
and to suggest a change of the contract. The client is entitled to decide
whether he agrees with the change or whether he withdraws from the
contract.

aa)) if the client does not withdraw from the contract within the peri-
od of 5 days after the delivery of the change suggestion, he is deemed
to agree with the change. If the change of the contract results in the
increase of the price, the client is obliged to pay the difference in the
price of services to CK VICTORIA within 5 days from the delivery of the
change suggestion. In case of a breach of this obligation CK VICTORIA
is entitled to withdraw from the contract, this does not influence the
right for damages of CK VICTORIA. If the change of the contract results
in the decrease of the price of the services, CK VICTORIA is obliged to
return the difference of the price of services in case that the client has
already paid the complete price or to decrease the additional payment
of the complete price, if the client has not paid the complete price yet.

bb)) If the client does not agree with the change of the contract and
he withdraws from the contract within the period of 5 days after the de-
livery of the change suggestion, he is entitled to demand CK VICTORIA
to provide other tourism services at least at the quality corresponding
with the previous contract on the basis of a new contract, if CK VICTO-
RIA may offer such services. If a new contract is not concluded, CK VIC-
TORIA is obliged to return all that CK VICTORIA received from the client
for the payment of the services based on the cancelled contract without
unnecessary delay to the client and the client is not obliged to pay the
compensation to CK VICTORIA.  If a new contract is concluded, pay-
ments carried out on the basis of the previous contract are considered
to be payments carried out on the basis of the new contract.

33.. The changes of the agreed services during the stay:
aa)) If CK VICTORIA does not provide the client with the services du-

ring the stay duely and timely or CK VICTORIA establishes that it cannot
provide all the services or their substantial part duely and timely despi-
te undertaking to do so in the concluded contract, CK VICTORIA is obli-
ged to take such measures without unnecessary delay and gratuitously
so that the stay may continue, in particular CK VICTORIA is obliged to
secure the services in the extent and quality corresponding with or clo-
se to the originally agreed terms and conditions.

bb)) If the continuation of the stay or drawing of services is not pos-
sible to secure otherwise than by services of lower quality than those
stated in the contract, CK VICTORIA is obliged to return the difference in
the price to the client.

cc)) If the continuation of the stay or drawing of the services is not
possible to secure even by the services of lower quality as stated in the
contract or the client does not accept the substitutive solution, CK VIC-
TORIA is obliged to return the difference in the price to the client wit-
hout unnecessary delay. 

44.. The changes of the contractual terms and conditions on the basis

of the wish of the client:
aa)) The client is entitled to announce at the latest 3 days before the

commencement of the stay that other person is going to participate in
the stay instead of him. The announcement on the change of the par-
ticipant must always be carried out in the written form by email. The
declaration of the new participant concerning the fact that he agrees
with the concluded Order of Services and that he fulfils the terms and
conditions of the participation in the stay must be a part of the an-
nouncement.
The original and the new client are jointly and severely liable for the
payment of the stay and the costs, if they arise to the CK VICTORIA in
connection with the change. CK VICTORIA is entitled to charge a mani-
pulation fee at the amount of EUR 4 or EUR 11 for a change made in
the Order of Services pursuant Section 4 linea a, of this Article of the
Terms and Conditions, if the announcement of the change is accepted
by CK in the period shorter than 8 days before the commencement of
the performance.

bb)) CK VICTORIA carries out changes of terms and conditions agreed
in the Order of Services based on a wish of the client, if it is necessary.
Carrying out of such changes is subject to the payment of the manipu-
lation fee at the amount and under the terms and conditions stated be-
low. The fees are always charged for each person:

bbaa)) the change and amendment of personal data of the client befo-
re the commencement  of the drawing of services:
8 and more days – EUR 2; 7 and less days – EUR 4

bbbb)) the change of the term of the stay, place of the stay or the ty-
pe of accommodation
63 days and more days – EUR 25.
In case of a change in the period shorter than 63 days until the com-
mencement of drawing the services the change is considered to be
a withdrawal from the contract on the part of the client and the client
is obliged to pay the compensation pursuant Article VIII of these Terms
and Conditions to CK VICTORIA.

bbcc)) other changes in the Order of Services
8 and more days – EUR 4; 7 and less days – EUR 11. 

Article VII
WITHDRAWAL FROM CONTRACT

11.. CK VICTORIA is entitled to withdraw from the contract before the
commencement of the drawing of services which are the subject-matter
of the contractual relationship from the following reasons:

aa)) breach of obligations by the client
bb)) because of the cancellation of the stay

The CK VICTORIA sends the written notice on the withdrawal from the
contract stating the reason to the client by email. 

22.. The client is entitled to withdraw from the contract anytime be-
fore drawing the services:

aa)) without stating the reason
bb)) if a new contract is not concluded  pursuant the provision Article

VI Section 1 linea b, or pursuant Article VI Section 2 linea b, of these
Terms and Conditions. It is possible to execute the notice on withdrawal
from the contract and in case of the withdrawal pursuant linea b, of this
Article stating the reason only in a written form by email. The effect of
the withdrawal from the contract comes on the day of the delivery of
the written notice.

33.. The client is obliged to pay compensation at the amount stated
in Article VIII of these Terms and Conditions if the reason for withdrawal
from the contract by the client is not a breach of obligations of CK VIC-
TORIA stated in the contract or if CK VICTORIA withdraws from the con-
tract before drawing the services based on the breach of obligations by
the client. CK VICTORIA is obliged to return all which CK VICTORIA re-
ceived from the client as a payment of the price of the services after the
deduction of the compensation (cancellation fee) to the client pursuant
cancellation of the contract.

44.. CK VICTORIA is obliged to return all which CK VICTORIA received
from the client as a payment of the price of the services pursuant the
cancellation of the contract without unnecessary delay if the reason for
the withdrawal from the contract by the client is the breach of obligati-
ons by CK VICTORIA stated in the contract or if a new contract is not
concluded pursuant Section 2 linea b, of these Terms and Conditions
and the client is not obliged to pay the compensation to CK VICTORIA. 

Article VIII
COMPENSATION

11.. If CK VICTORIA withdraws from the contract concluded with the
client pursuant Article II Section 2 of these Terms and Conditions befo-
re the commencement of drawing the services because of the breach of
liabilities by the client, CK VICTORIA is entitled to demand compensati-
on and the client is obliged to pay the compensation.

22.. If the client withdraws from the contract with the subject-matter
of the contractual relationship pursuant Article II Section 2 of these
Terms and Conditions, the client is obliged to pay the compensation.

33.. The compensation is charged from the complete price of all or-
dered services. The amount of the compensation depends on the day of
the delivery of the written notice on the withdrawal to CK VICTORIA and
is:
EUR 30/term when withdrawing 63 and more days before the com-
mencement of the drawing of the tourism services;
25 % when withdrawing within the period of 62–41 days before the

commencement of the drawing of the tourism services;
50 % when withdrawing within the period of 40–21 days before the
commencement of the drawing of the tourism services;
70 % when withdrawing within the period of 20–15 days before the
commencement of the drawing of the tourism services;
90 % when withdrawing within the period of 14–7 days before the
commencement of the drawing of the tourism services;
95 % when withdrawing within the period of 6–3 days before the com-
mencement of the drawing of the tourism services;
100 % when withdrawing within the period of 2 and less days before
the comencement of the drawing of the tourism services.

44.. If the client does not start the stay or does not draw the tourism
services without withdrawal from the contract or because of the fact
that he did not fulfil the obligation pursuant Article IV Section 2 linea d,
the client pays 100 % of the in advance stated price.

55.. CK VICTORIA is entitled to deduct the compensation from the pa-
id advance or from the paid price.

66.. When determining the number of days for the calculation of com-
pensation, the stated number of days contains also the day when the
effects of the withdrawal from the contract occurred. The day of start of
the accommodation does not count into the number of days.

Article IX
CODE OF CLAIMS

11.. This code of claims regulates the way of raising the claims of the
client arising from the liability of CK VICTORIA for defects of provided
services and its organizations.

22.. This code of complaints refers to the services provided by CK VIC-
TORIA directly or via other suppliers of services within the concluded
contractual relationship.

33.. The client is obliged to make a complaint concerning the possib-
le defect without unnecessary delay at the representative of CK VICTO-
RIA at the place of the stay or at the representative of the facility pro-
viding the services in such a way so that remedy could be carried out
at the place itself. That is the only way to eliminate the defective sta-
te, to add the service or to provide the service once more.

44.. If the client decides to raise the claim about the defect after the
end of the stay at CK VICTORIA, it is convenient to execute a protocol
about the established defects, state the name of the employee who
was informed about them and state the way in which the defects we-
re/were not eliminated. The employee who was informed about the
defects signs this protocol and the client signs the protocol himself. 

55.. It is possible to file the complaint in a written form by email wit-
hout unnecessary delay at the latest 1 month after the end of the stay
or provision of the last service. We recommend executing a protocol on
established defects pursuant Section 4 of these Terms and Conditions,
in particular regarding more complicated complaints.

66.. The result of the complain proceedings is announced to the client
by email at the latest within 30 days from the date of the filing of the
complaint.

77.. If the client does not consider the processing of the complaint to
be satisfactory, he is entitled to ask for review of the correctness of the
procedure, possibly reassessment of the complaint. The review is carri-
ed out within the period of 30 days.

Article X
SPECIAL PROVISIONS

The client grants consent with the fact that CK VICTORIA in accordan-
ce with Section 5 Subsection 2 Act n. 101/2000 Sb. processes the
protected personal data of the client by handing over of the confirmed
Order of Services to CK VICTORIA.  
CK VICTORIA is entitled to process th e provided personal data of the
client for the purpose of offering the provided services and for acquisi-
tion activities.
The client is entitled to revoke the consent with processing of his per-
sonal data anytime.
Customer acknowledges that he has the following rights in particular as
a data subject:

aa)) Photocopy of the Photograph may be revoked at any time by sub-
mission to the CK, either to CK or e-mail.

bb)) Require the CK to access personal data relating to its person, re-
pair or erase them, may require restrictions on the processing of their
personal data, object to the processing of personal data, and data tran-
sfer rights.

cc)) Require the CK to restrict the processing of its personal data if
ccaa)) the customer denies the accuracy of his or her personal data for

the time necessary for the controller to verify the accuracy of his or her
personal data;

ccbb) the processing of his or her personal data was unlawful but do-
es not require the deletion of personal data but the restriction of their
use;

cccc)) The CK no longer needs its personal data for processing purposes
but the customer requests them to identify, exercise or defend their cla-
ims; or

ccdd)) Customer has objected to the processing of his or her personal
data until it has been ascertained whether the legitimate reasons for the
CK outweigh the legitimate reasons of the customer. If the processing
of the customer's personal data has been limited, his or her data may
be processed, with the exception of storage, only with his consent.

dd)) The right to file a complaint with the Supervisory Authority, such
as the Office for the Protection of Personal Data.

ee)) Obtain at any time a confirmation from the CK that its personal
data is being processed and, if so, the CK is obliged to provide the fol-
lowing information upon request and to issue a copy of the personal da-
ta processed:

eeaa)) purpose of processing;
eebb)) the category of personal data that it processes;
eecc)) the recipients or categories of recipients whose personal data ha-

ve been or will be made available to them;
eedd)) the planned time period for which his personal data will be sto-

red or, failing that, the criteria used to determine that time;
eeee)) the existence of the right to require the controller to correct or

delete personal data relating to the customer or to restrict their proces-
sing and to object to such processing.
CK VICTORIA is not liable for damage caused by the breach of legal ob-
ligations, if it proves that CK VICTORIA did not cause the damage, and
other suppliers of the services did not cause the damage within the
scope of the concluded contractual relationship either. However, the
damage was caused by:
– the client
– the third person who has no connection with the provision of the
stay
– an unavoidable event, which could not have been prevented despi-
te making all the possible effort which may be required.
CK VICTORIA reserves the right for possible differences in the catalogue
possibly web pages compared to the facts which it could not influence
and which occurred after the closing date for the catalogue possibly
which were not known to the travel agency.
CK VICTORIA reserves the right to cancel the stay based on the reason
of so-called force majeure (political disorder, natural disasters etc.)
The late check in at the accommodation based on the delay of own
means of transport does not create the right to a late check out of the
accommodation facility on the day of departure.
The catalogue and web pages of CK VICTORIA offer a basic description
of individual accommodation facilities in the way corresponding with
the reality. Other information may be handed over based on a request.
The accommodation at the place of the stay is fully subject to the pro-
vider of accommodation – provider of services. The requirements of
the client for accommodation in a concrete mobile home may be se-
cured by CK VICTORIA for the fee of EUR 20/mobile home stated on
the Order of Services. The fact that the requirement for the concrete
mobile home was not fulfilled by CK VICTORIA, does not enable the cli-
ent to withdraw from the concluded contract on the part of the client
without the obligation to pay compensation under any circumstances.
In case that the requirement of the concrete mobile home is not fulfil-
led, the amount EUR 20/mobile home is returned to the account of
the orderer.
The possibility of trips and the service Victoria stated in the catalogue
is not the subject-matter of the contractual relationship. These are ad-
ditional services, paid at the place of the stay, the participation is vo-
luntary and CK VICTORIA is not liable for its realisation. The impossibi-
lity to draw any facultative services based on the seasonal reason,
a low number of participants etc. does not enable the change of the
terms and conditions of the Order of Services as well as it does not
enable the client to withdraw from the contract without paying the
compensation. The complaint about the facultative services is possible
only at the place of the stay at their provider. 
The client explicitly takes into consideration and agrees with the fact
that the travel agency is entitled to create any picture (especially pho-
tographic), sound and picture-sound records of the client (i.e. including
all the elements and manifestations of his personality) anytime in
accordance with the provision Section 84 and following the Act n.
89/2012 Sb., Civil Code, in its valid version (later on the “Civil
Code”); the travel agency is entitled to retouch these created records
during the stay and after it and to publish them in their original as well
as changed form in their promotion materials (printed catalogues, lea-
flets, web pages, social networks, newsletters etc.) and to spread
them in all the possible ways individually as well as in connection with
other records, parts and elements. All consents stated in this provision
are granted in the locally and quantitative unlimited scope for an unli-
mited period of time possibly until their possible revocation on the part
of the client in accordance with the provision Section 87 Civil Code.
The client grants all consents free of charge.

Article XI
INTERIM AND FINAL PROVISIONS

These General Contractual Terms and Conditions come into force and ef-
fect on 1st January 2020.
All the data and information on the services, prices and travel terms and
conditions correspond with the facts known on 1st January 2020 and
they are in accordance with the valid legal order of the Czech republic.
By accepting the Order of Services and by the payment for them, the
client confirms that he understands these Terms and Conditions and res-
pects them in full extent.

In Brno, 1st January 2020              Ing. Ladislav Jar˘, CK VICTORIA

GENERAL CONTRACTUAL TERMS AND CONDITIONS
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www.victoria-mobilehome.com
booking@victoria-mobilehome.com

1. ON-LINE BOOKING:
www.victoria-mobilehome.com ➞ on-line calculator ➞ on-line booking No. ➞ Deposit payment in 7 days 150 € ➞ on-line payment (by credit card)

➞ Final payment – 63 days before check-in ➞ bank transfer (account number 27-6668590247/0100)

(IBAN: CZ11 0100 0000 2766 6859 0247)

2. E-MAIL BOOKING:
booking@victoria-mobilehome.com ➞ on-line calculator ➞ e-mail booking No. ➞ Deposit payment in 7 days 150 € ➞ on-line payment (by credit card)

➞ Final payment – 63 days before check-in ➞ bank transfer (account number 27-6668590247/0100)

(IBAN: CZ11 0100 0000 2766 6859 0247)3. OPERATOR BOOKING: Monday–Friday 9 a.m.–5.30 p.m.

ENGLISH +420 602 660 001

GERMAN +420 602 660 002
calculation ➞ e-mail booking No. ➞ Deposit payment in 7 days 150 € ➞ on-line payment (by credit card)

➞ Final payment – 63 days before check-in ➞ bank transfer (account number 27-6668590247/0100)

ITALIAN +420 607 006 604 (IBAN: CZ11 0100 0000 2766 6859 0247)

FRENCH +420 606 098 700

CANCELLATION FEES before check-in:

more than 63 days: 30 €

62–41 days: 25 % of whole price

40–21 days: 50 % of whole price

20–15 days: 70 % of whole price

14–7 days: 90 % of whole price

6–3 days: 95 % of whole price

2–0 days: 100 % of whole price

Owner: ing. Ladislav Jarý – CK Victoria

Address: Cihlářská 26, 602 00 Brno, Czech Republic

IČ: 163 12 520

DIČ: CZ6310210236

Registration: ŽU Brno, ev. č. 370200-2128136-00

Account number: 27-6668590247/0100

IBAN: CZ11 0100 0000 2766 6859 0247

Bank: SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Komerční banka, a.s. – Société Générale Group

Náměstí Svobody 21, 631 31 Brno, Czech Republic

EARLY BOOKING –10 %  till 31. 3. 2020

☎ +420 545 213 101
Monday–Sunday 9 a.m.–9 p.m.
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