2018
Tájékoztató a Zadari Riviérán nyaraló utasaink részére.

DALMACIJA CAMP PRIVLAKA
23233 Privlaka, Ivana Pavla II 40
KALÁCS PÉTER vagyok,
az iroda képviseletének vezetője.

2007 óta várom kedves utasainkat.
Elérhetőségem: +44 7586268778
Szerda kivételével 8-12 óra között és 16-20 óra között a kempingben tartozkodom.
SZABADNAP: SZERDA. Ezen a napon hivatalos ügyeket intéz vagy csoportot kísérek vagy pihenek
GPS koordináta Privlaka: N 44.25611 E 15.12758

vagy

E 44 fok 15.40147 K 15 fok 7.55117

Útvonal: M7 Budapest –Letenye határ. A határon a legdrágább a pénzváltás. Legyen Önöknél Kuna
(kb. 250 Kuna) az autópályára. A kártya személyit is elfogadják a határon, nem kell feltétlenül útlevél,
de valamelyik kell a gyerekeknek is. A határt átlépve, pár perc után érkeznek az első autópálya
kapuhoz. Az automata érzékeli a kocsit és kiad egy jegyet, vagy nyomják meg a gombot és vegyék el a
jegyet. Ezt kell odaadni a Zágráb előtti kijáratnál, majd fizetni. A következő kapu Zágráb után lesz.
Ismét vegyék el a kártyát, és a jobb oldali sávban haladjanak. Nemsokára kétfelé ágazik az út, az
egyenes belső sáv Ljubjana-Slovénia felé megy tovább, a szélső bal sávban Rijeka-Split felé kell
haladniuk. Ezt követően több kijárat lesz, de Önök Split felé haladjanak, 200 km után már Zadar is
megjelenik a táblákon. Az út felkapaszkodik a Velebit hegysége, több kisebb nagyobb alagúton is
átmennek, tartsák be a sebesség korlátozást. Általában 130 km/óra a maximális sebesség, de a
korlátozásokat figyeljék. Keményen büntetnek. Zadar előtt kb. 50 km-rel elkezdenek ereszkedni, már
látják a tengert. A Pag-szigeti kijáró után már figyeljenek, mert a következő, a Zadar 1-nél kell
kijönni Nin felé. ( Zadar-zapad) A kártyát átadva kell fizetni. Folyamatosan haladjanak Nin felé. Nin
előtt már ki lesz írva Privlaka is. Nint elhagyva egyenest menjenek tovább Privlakába. Privlaka táblát
követően az út mellett látnak egy vidámparkot és utána balra a tengert, akkor még 200 métert kell
megtenni, és megérkeznek a Dalmacija Camp bejáratához. ( jobb oldalt buszmegálló)
Ha megérkeztek 16.00 után a recepcion adják le a vouchert és az irataikat Ők felhívnak és
odamegyek, segítek a bejelentkezni és elkisérem a mobilházig Önöket. A voucheren szereplő összeget
ekkor és nálam fizetik kp-ben.
Ha előbb érkeznek, be tudnak menni a kempingbe (gyalog), strandolhatnak, használhatják a közösségi
helységeket.

A kempingben 23.00-6,00 között kocsival közlekedni tilos!
RECEPCIÓ: 8.00-22.00 nyitva
Mobilházak: turnusváltás 16.00-22.00 ,távozás 7.00-10.00 óráig.
Kérném távozáskor mosogassanak el és a szemetet a recepcióval szemben lévő konténerbe vigyék ki.
Köszönöm.

