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Jyske Adria Venner er en lille klub der dyrker fællesskabet 
og tager på campingture med Adria-campingvognen som 
tro følgesvend.
Jyske Adria Venner er en mindre klub, stiftet i 2004, som 
består af medlemmer der er bosat i Jylland og på Fyn. 
Netop dét at det er en lille klub, gør det lettere at samles på 
de danske campingpladser - uanset om det er store flotte 
pladser, eller små naturskønne perler. 
Klubben kører hvert år på ture ud i det danske, og gennem 
tiden har klubben været i mange afkroge af både Jylland 
og Fyn. Turene er både spændende og lærerige - de er ofte 
lavet af medlemmer som har indgående kendskab til det 
pågældende område, og præcis ved hvad der er værd at 
opleve.

Det bliver til cirka 10 virkelige gode og hyggelige ture om 
året, der afvikles i weekender og helligdagsferier. Derudover 
har der været enkelte ”kør-med-ture” i sommerferien.
For de kommende år vil klubben fortsætte weekendturene, 
og herudover er der planer om flere ”kør- med-ture” til vore 
nabolande.
Læs mere og se billeder fra klubbens ture på 
www.jyskeadriavenner.klubsider.dk
Vil du vide mere om Jyske Adria Venner, kan formanden 
kontaktes på e-mail gert.m@mail.dk eller på telefon 
86 54 21 90.

Med Jyske Adria hilsner.
Bestyrelsen

Jyske Adria Venner
Er du campist, er du bosat i Jylland eller på Fyn og brænder du for camping i din 
Adria campingvogn?

Er mange stjerner lig med den bedste 
campingoplevelse? Det afhænger helt af, hvilken 
standard, prisklasse og komfort, du går efter. 
Vi giver her en hurtig guide til, hvad stjernerne 
egentlig fortæller dig. 

Hvis du godt kan lide, at det hele er lidt primitivt, og du 
ikke er typen, der lader dig skræmme af risikoen for, at du 
skal stå i kø for at få et bad, vil du sikkert føle dig hjemme 
på en plads, der ikke har alt for mange stjerner på skiltet. 
Er du derimod ikke meget for at undvære din yndlings 
tv-serie i ferien, og vil du helst kunne bade i fred og have et 
velassorteret supermarked indenfor gåafstand – ja, så skal 
du nok lidt længere op på stjernehimlen. 

Men hvad er det helt præcist, stjernerne 
fortæller dig?  
- Stjernerne er en fuldstændig objektiv vurdering, 
som fortæller noget om størrelsen på pladsen, 
antallet af toiletter og hvor langt der er til nærmeste 
indkøbsmulighed, forklarer Poul Fejer Christiansen, direktør 
i Campingrådet. 

I Danmark har størstedelen af pladserne tre stjerner eller 
derover, og antallet af pladser med 4 og 5 stjerner har været 
stigende gennem de sidste ti år. Og der er ikke bare blevet 
flere pladser med flere stjerner – kvaliteten af stjernerne er 
også stigende, så en 3-stjernet plads i dag fremstår i bedre 
kvalitet, end den gjorde for år tilbage. Faktisk er kvaliteten 
af pladser i Danmark så høj, at tyske ADAC igen i 2010 
har udnævnt 7 af dem til at være blandt Europas bedste. 
Til sammenligning findes der kun én anden superplads i 
resten af Norden. 
- Det siger ret meget om niveauet af campingpladserne 
herhjemme i forhold til resten af Europa. Generelt er 
niveauet ret højt – og det skal det også være set i lyset 
af, at Danmark er et dyrt land at holde ferie i. Derfor skal 
gæsterne også føle, at de får noget for pengene, fastslår 
Poul Fejer Christiansen. 
Stjernerne siger derimod intet om pladsens serviceniveau, 
eller om hvordan den bliver vedligeholdt, 
Service er et meget individuelt begreb, som man 
endnu ikke har en mærkning for, men med hensyn til 
bygningernes kvalitet, vedligeholdelse og rengøring 
vurderes den hvert år af Campingrådets konsulenter. 

Ordningen illustreres med farvede søjler, og afspejler mere 
selve oplevelsen af den enkelte plads. Så et godt råd er, at 
skule både til stjernerne og søjlerne, når man skal udvælge 
sig den perfekte plads.  

Hvad siger stjernerne?
Kolofon:
Udgivet af Adria Caravan Danmark, 
Petersmindevej 10, 6000 Kolding, Tlf.: 7551 9600, www.adria.dk

Ansvarshavende:  Direktør Helmer Schmidt, Adria Danmark

Lay-Out:  Bjørn’s grafiske tegnestue, Kolding

Tekst:  Anders Kjærgaard, Bureau117, Kolding

Tryk:  PR Offset, Fredericia

Oplag: 16.000 stk.

Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og evt. ændringer i annoncørernes 
specifikationer.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for det redaktionelle indhold i udefra 
kommende artikler.

MERE END KLAR
TIL DEN NYE SÆSON

Velkommen til ADRIAs Campingmagasin, som 
indeholder en stribe inspirerende historier, gode 
tips og selvfølgelig præsentationer af sæsonens 
nye modeller.

ADRIA ALL-INCLUSIVE
Med de nye 2011-modeller har vi ikke gjort det lettere at være 
konkurrent. Kvaliteten på vore vogne er mere gennemført end 
nogensinde, designet er moderne, komforten er uovertruffen, 
og priserne er stadig uforskammet skarpe. Når du vælger en 
ADRIA slipper du samtidig for at spekulere på tillægspriser 
og dyre udstyrspakker. Her er prisen nemlig inklusiv komfort 
og masser af udstyr, som du hos andre skal betale ekstra for. 
Nogen vil kalde det all-inclusive. Hos ADRIA kalder vi det 
ærlighed.

DANMARKS FAVORIT
Når det kommer til campingvogne er danskerne ikke lette 
at imponere. De er både krævende, ønsker komfort og 
forlanger fuld valuta for hver en krone. Måske er det netop 
derfor, at ADRIA også i sidste sæson har formået at lægge sig 
i førertrøjen på det danske marked, hvor et stadigt stigende 
antal kunder vælger ADRIA frem for andre gode mærker.

Jeg kan derfor kun anbefale dig at tage en smuttur forbi din 
lokale forhandler og med egne øjne se, hvorfor vi har indtaget 
positionen som danskernes favorit.

God fornøjelse med magasinet – og rigtig god 
campingsæson!

Med venlig hilsen
Helmer Schmidt, Direktør
Adria Caravan Danmark ApS
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Danmarks  
største campingportal for 

hele familien
Alt om Tv-programmerne »Anne-Vibeke Rejser«

Af Kirsten Hansen

Du kan finde meget mere information om pladser, 
faciliteter og bedømmelser på hjemmesiden 
www.danskecampingpladser.dk

Danmarks første App med alle campingpladser i Danmark.



Gode råd til campingturen
En ny campingsæson starter for alvor i påsken, og titusinder af campister drager af sted, trods al 
snak om økonomisk krise og sorte skyer.
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FÅ ET GODT   FORSIKRINGSTILBUD TLF: 70 100 380

. VI ERSTATTER DIT FORTELT TIL NYVÆRDI INDTIL 8 ÅR.

Som                              foretager vi ikke særlig afskrivning på fortelte. Vi erstatter det til nyværdi 
indtil 8 år, er forteltet ældre end 8 år erstatter vi det til dagsværdi (dog kun 4 år for bomuldstelte).   
- Besøg www.trekroner.dk

Kunde 

En undersøgelse, bestående af knapt 1000 besvarelser 
på Dansk Camping Unions net, afslører, at 44 % tager på 
sommerferie  syd for Danmark. 10 % vælger Norden, og 
46 % har bestemt sig for at holde campingferie i Danmark 
. Kun 13 % oplyser, at de agter at bruge færre penge på at 
holde ferie i den kommende sæson.
Men en dårlig ferie kan ikke gøres om. Derfor er det vig-
tigt, at forberedelserne er i orden.  Skal man på camping 
er Alfa Omega et campingpas. Det fås i en blå, skandina-
visk udgave og som et grønt, internationalt pas. Begge 
dele følger gratis med et DCU-medlemskab og er vigtige, 
fordi de både indeholder ansvarsforsikring, giver adgang 
til de godkendte campingpladser, og i mange tilfælde 
også indeholder rabatmuligheder.
Det er en god idé at studere campingmaterialet hjemme. 
DCU udgiver en række pjecer og fordelshæfter til 
campingturen. Desuden er der inspirerende rejseartikler 
i magasinet Camping Fritid, som kommer gratis ind ad 
brevsprækken til medlemmerne, og DCU står også bag en 

totaloversigt  over alverdens campingpladser på den nye 
internetportal: iCamp.dk.
På Dansk Camping Unions portal på internettet gives 
råd og vejledning til turen ud i sommerlandet.  Over tre 
millioner klik på www.campingnettet.dk guider årligt 
campingfolket rundt i Europa og har links til masser af 
campingpladser, organisationer og attraktioner.
Her kan man få rejse og turistoplysninger fra 23 lande. 
Man får bl.a. at vide, om der skal betales for at køre på 
motorvej, om sygesikring, om man må bade nøgen på de 
lokale strande, om hunde er tilladt, om der gives nedslag 
i prisen, plus en helt masse, uundværlige råd og tips for 
campister. 
I Dansk Camping Union bydes den ny campist indenfor 
med en stor Velkomstmappe, indeholdende rabatover-
sigter, oplysninger om, hvor DCU-pladserne ligger, som 
tilbyder børn gratis overnatning, og som en ny ting også 
et fordelskatalog med rabatkuponer til 130 attraktioner 
og seværdigheder i Danmark.

Camping kan danne rammen om nærvær, kvalitetstid 
og hyggelige stunder tæt på naturen, og gode forbere-
delser til turen kan give endnu mere overskud.

Campingeksperterne fra DCU er klar til den nye sæson 
med gode råd og masser af inspirerende læsestof på 
www.campingnettet.dk

Vognens karakteristiske og charmerende ydre er uændret i den 
nye 2011-model, men indvendigt kan man glædes over et nyt, 
indbydende og moderne interiør. Vil i skille jer ud fra mængden 
og opleve den ultimative rejsefrihed på jeres næste ferie, så tag 
Action på nakken og sæt kursen ud i det blå.

Rejsevognen med sin egen charme
Action er banebrydende design og masser af 
komfort forenet i en let og kompakt rejsevogn, som 
er skabt til oplevelser i nær og fjern. 

Adria Action

Den lille sporty Action nærmest tigger om at blive taget på nakken og med ud i sommerlandet
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Kompakt

2 bagageklapper

Toilet og brus

Glasfiberkarrosseri

40 l vandtank40

WC

XXL

Haglsikret tag

Lydanlæg med CD

Blæsevarme

Anti-allergi 
koldskumsmadrasser

Spinflo komfur 
med gasbageovn

50 l vandtank

190 ltr. køle/frys

Lydanlæg med CD

ALDE Centralvarme

50

Glasfiber 

Gulvvarme
EL/vandbåren

❄

Alufælge

Haglsikret tag

Blæsevarme

Haglsikret tag
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Isabella A/S · Isabellahøj 3 · P.O.Box 587 · DK 7100 Vejle
Tel. +45 75 82 07 55 · Fax +45 75 82 06 93 · info@isabella.net

www.isabella.net
2011NYE HORISONTER  

DK

Hent det nye, inspirerende 
Isabella katalog hos din 
forhandler og se de mange 
nyheder indenfor fortelte og 
tilbehør. Kataloget udkom-
mer i løbet af januar 2011.

Isabella er kvalitet
ned til mindste detalje

Et Isabella fortelt udstråler en varm atmosfære og funktionel kva-

litet til mindste detalje - vigtige elementer, som gør, at man straks 

føler sig godt tilpas i og med sit fortelt. 

Essensen af topkvalitet, innovativt design og funktionalitet forenes 

i vores produkter. Selv de små detaljer fordyber vi os i – for det er 

dem, der gør den store forskel, når din kostbare fritid skal bruges. 

Udviklingen står aldrig stille, men er en evig rejse mod nye hori-

sonter. Med Isabella sidder du i forreste række, og har tilmed den 

bedste udsigt.

Mange funktionelle detaljer, som bl.a. letter opstillingen
Flot produktfi nish
Højt serviceniveau - også efter købet
Råd og vejledning
Omfattende hjemmeside med produkter og inspiration

2011NYE HORISONTER

CampingDanmark.dk er i dag en af Danmarks mest 
omfattende portaler inden for camping. Anne-Vibeke 
Isaksen, der også er vært i tv-programmerne ”Anne-Vibeke 
Rejser” og ”Rejsemagasinet” har camperet i mere end 70 
lande på seks forskellige kontinenter. 
Sammen med sin mand, Tv-fotografen Rasmus Schønning, 
fortæller hun om alle campinglivets glæder. Det sker i 
form af artikler til både CampingDanmark.dk og svenske 
og norske medier og så selvfølgelig alle Tv programmerne, 
hvor de fleste også kan købes på DVD.

Mere end tre nye Tv programmer hver 
måned
Den flittige og alsidige rejsejournalist leverer også stof 
i form af reportager til Tv-programmer. Her besøges 
spændende campingdestinationer og campingpladser, 

og de mange erfaringer fra turene formidles videre med 
rund hånd til andre campister. Serien ”Anne-Vibeke Rejser” 
og ”Rejsemagasinet” sendes pt. på DK4 med mere end 
tre nye programmer hver måned. Ud over Anne-Vibeke, 
Rasmus og deres to børns videnbank, kan man også trække 
på erfaringer fra de ca. 15 freelancere, der er tilknyttet 
CampingDanmark.dk, hvor der skrives om alle former for 
camping og for alle aldre.

Først med Applikation til Iphone
Anne-Vibeke og temaet bag hendes firma er ofte først 
med store campingtiltag. Anne-Vibeke udgav bl.a. 
Danmarks første campingbog, der er solgt i mere end 4.000 
eksemplarer.
Nu lancerer CampingDanmark.dk igen en nyhed. Du 
kan hente en hel gratis applikation til din Iphone med 

alle Danmarks campingpladser. Din telefon fortæller dig 
hvor de nærmeste campingpladser ligger og giver dig 
en nøjagtig rutebeskrivelse til campingpladsen i forhold 
til din position. På hver enkelt campingplads kan du se 
åbningstider og adresse og du kan ringe direkte op til 
campingpladsen og besøge dens hjemmeside.
Denne service er hel gratis og du kan også hente alle 
campingnyheder ned på din telefon.

Gratis Rejsedagbog og Fordelsklub
På CampingDanmark.dk kan du oprette din helt egen 
gratis rejsedagbog, så du kan dele din rejse med familie 
og venner. Du kan både oploade tekst, billeder og små 
videoklip, som du har taget med din telefon eller kamera.  
Det er også helt gratis at bruge de mange fordele som 
CampingDanmark.dk skaffer til medlemmerne.

Masser af nyheder fra Anne-Vibeke Isaksen og 
CampingDanmark.dk
Rejsejournalisten Anne-Vibeke Isaksen står bag portalerne CampingDanmark.dk, CampingNorge.no, CampingSverige.se og RejseAvisen.dk samt 
masser af rejser og camping på dk4 hver mandag aften.

Foto Rasmus Schønning

Vi har mere end 10.000 medlemmer i vores gratis fordelsklub på 
CampingDanmark.dk, fortæller Anne-Vibeke Isaksen til Adria Magasinet. 
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Verdensnyhed: 

Ny elegant hjulafdækning
Som en del af All-Inclusive konceptet er næsten alle campingvogne fra Adria i 2011 
blevet udstyret med markedets mest elegante hjulafdækning.  Den nye dækplade er lavet 
i samme materiale som hjulkassen hvilket giver en flot og fuldendt afslutning ned mod 
forteltets understykke. 

Nemt, elegant og slut med grimme skruehuller 
Dækpladen klikkes nemt på hjulkassen hvorefter forteltets understykke køres i 
campingvognens nederste teltskinne. Teltskinnen er også ført videre på dækpladen 
således teltets understykke kommer til at sidde helt tæt i hele vognlængden, og dermed 
holdes kulde og vind effektivt ude. Med den nye hjulafdækning undgår man også de 
grimme skruehuller, som på mange vogne er nødvendige, for at kunne sætte et ekstra 
understykke på foran hjulkassen.

Fast plads i gaskassen under kørsel
Dækpladen må ikke være monteret under kørsel, og derfor har den fået sin helt egen plads 
i vognens gaskasse. 
Dækpladen leveres som standardudstyr til alle 2011 modeller bortset fra Action-serien. 
Vognene er udstyret med en dækplade til hver side.

Traditionen tro stod den en weekend sidst i september 
2010 på Hillerød-tur med bl.a. rovfugle, slotsbesøg og – 
naturligvis – campinghygge på programmet. Vejrudsigten 
lovede rigtig godt, og med det i udsigt, snuppede vi et par 
feriedage, og ankom allerede om onsdagen. Hillerød er 
en dejlig by at besøge, og Frederiksborg Slot blev trasket 
igennem, både indvendigt i de flotte sale og udvendigt i 
parken.
Hillerød camping, som var vores base, er et besøg værd i 
sig selv. Anette som er lejerchef, har gjort pladsen til noget 
særligt. Der bliver rigtig hygget om gæsterne, og med den 
nye toiletbygning er det den rene luksus.
Standerhejsningen blev lagt fredag kl. 16:30 så vi kunne 
være med fra starten af Kulturnatten, som også var i 
Hillerød denne weekend. Mange spændende ting at 

kigge på, og på campingpladsen, var der besøg af lokale 
handlende, skøn musik og underholdning af forskellig 
art. En tur i brandvæsenets stigevogn blev det også til, så 
billedet af de 34 Adriavogne kunne komme i kassen.
Rovfugleturen om lørdagen i Fredensborg Falkonergård, 
var en kæmpe oplevelse, specielt for en fotonørd som mig. 
Opvisningen startede inde i et lokale hvor Falkonerdamen 
(pokkers jeg er så dårlig til at huske navne) fortalte om de 
forskellige rovfugle og prøver på deres flyvefærdighed fik 
vi da også. Efter en hyggelig stund indendørs, gik turen 
ud i det fri, hvor vi fik set fuglene i fri dressur. Der var både 
Falk, Musvåge og en etårig Havørn med vingefang på et par 
meter, det er en ordentlig kleppert.
Lørdag om aftenen var der fællesspisning i spejdernes telt, 
og det er jo altid hyggeligt i samvær med dejlige Adria-
folk. Og igen fik vi lejlighed til at lære nye mennesker at 
kende.
Søndag klokken 10.00 skulle flaget synges ned igen, og det 
er jo altid trist når det slutter.
Kæmpe ros og tak til Clara og Jan Obbekjer for et super 
arrangement.
 

Med Adria-hilsen
Irmelin og Søren Wettergreen 560

På tur med Adria-entusiasterne

ADRIA Club Danmark

Adria Club Danmark 
har plads til flere … 

Hvis du også er til gode oplevelser – og 
har en Adria Campingvogn – er du meget 
velkomne i vores klub. Adria Club Danmark 
har nu eksisteret i 10 år, og vi har i dag ca. 325 
medlemmer, men der er også plads til dig. I 
2011 er der allerede lavet 4 arrangementer 
for klubbens medlemmer. Besøg vores 
hjemmeside for mere information eller send 
mig en mail.

Med Adria Club Danmark hilsen
Preben Stenberg Eriksen
E-mail: formand@adriaclub.dk 
www.adriaclub.dk
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Irmelin og Søren Wettergreen fra Adria Club Danmark beretter om klubbens tur til Hillerød, som blot et af de18 arrangementer, 
medlemmerne har stablet på benene i 2010. Alle kan melde sig ind i klubben og deltage i kommende arrangementer.

Den nye vintervogn fra Adria matcher alle drømme og byder på 
rummelige og luksuriøse rammer om dine ferier – året rundt. 
Med det stærke karrosseri i glasfiber er sikkerheden i top, og det 
moderne design gør Alpina ligeså smuk at se på, som den er 
behagelig at bo i. Indvendigt minder vognen mere om et hjem 
end en campingvogn, og man finder sig hurtigt godt til rette i 
den afslappede stemning af luksus.

En varm nyhed, som giver camping-
livet en helt ny dimension
Med Alpina kan du roligt skrue forventningerne op 
og glæde dig til en campingvogn i særklasse.

Adria Alpina

Alpina er en luksusvogn skabt til vintercamping, men kan naturligvis bruges året rundt.

Anti-allergi 
koldskumsmadrasser

Spinflo komfur 
med gasbageovn

50 l vandtank

190 ltr. køle/frys

Lydanlæg med CD

ALDE Centralvarme

50

Glasfiber 

Gulvvarme
EL/vandbåren

❄

Alufælge

Haglsikret tagHaglsikret tag

Med den nye type hjulafdækning er Adria atter gået forrest når det gælder nyudvikling. 



Modellens smukke ydre i glasfiber forener sikkerhed med skøn-
hed, mens interiøret er en ren fryd for øjnene. Komforten sikres 
blandt andet af centralvarmesystemet fra Alde, et veludstyret 
køkken og store behaglige senge. Med Adiva har ADRIA lagt alle 
kræfter i at skabe en unik campingvogn, hvor design, funktional-
itet og komfort går op i en højere enhed.  

Indbegrebet af luksus
De nye Adiva modeller fra ADRIA repræsenterer det 
ypperste indenfor moderne campingvogne og er det 
naturlige valg for campingentusiaster, der ønsker 
det bedste. 

Adria Adiva
10

Den populære model er blevet opgraderet på flere områder, og 
samtidig er den helt nye luksusvariant Adora Supreme nu blevet 
lanceret. Den i forvejen veludstyrede Adora har fået et mere 
stilrent eksteriør, en række nye indvendige designdetaljer samt et 
endnu højere udstyrsniveau, og Supreme-varianten tilbyder det 
ultimative udstyrsniveau med optimal komfort. Adora er således 
også i 2011 er klar til at stjæle til de kræsne campister hjerter.

Adrias bedst sælgende model – nu 
også i Supreme-variant
ADRIAs mest solgte modellinie Adora er nu blevet 
endnu mere uimodståelig. 

Adria Adora

Advarsel: Den populære Adora kan være et stærkt vanedannende bekendtskab!

Adiva er skræddersyet til kvalitetsbevidste campister, som ikke vil nøjes med mindre end det bedste.

Gulvvarme

Bruser og toilet
WC

ALKO chassis

Stor serviceklap

Spinflo komfur 
med gasbageovn

Anti-allergi 
koldskumsmadrasser

Ergonomiske
siddepladser

L

Varmt vand

Glasfiber eksteriør

Alufælge

Haglsikret tagHaglsikret tag

Glasfiberkarrosseri

50 l vandtank

ALKO chassis

Alufælge

Multifunktionelt 
komfur

Lydanlæg med CD

Anti-allergi 
koldskumsmadrasser

50

Elektrisk gulvvarme

Haglsikret tagHaglsikret tag

Nærmeste forhandler anvises på www.suzuki.dk eller 56 65 66 00

Her får du råd til en ordentlig bil

Ny Grand Vitara Estate fra kr. 319.990 Grand Vitara Van fra kr. 183.990 ex. moms

En komfortabel stationcar til hverdagen og rigeligt med kræfter i fritiden
Det kan være mere end svært at finde en bil, 

der både kan trække din campingvogn og rum-

me familien. Medmindre, du selvfølgelig vælger 

den ny Grand Vitara. Her får du nemlig en slags 

to-i-en bil. Den kan have helt op til 2 tons på 

krogen, og med valget mellem en stærk diesel 

eller den nye 2.4 liters motor med 169 hk, er du 

sikret rigeligt med trækkraft. Og så har den alt 

det udstyr, du forventer at finde i en veludstyret 

familiebil. F.eks. ESP, 6 airbags, fuldautomatisk 

klimaanlæg, el-ruder og el-betjente sidespejle 

samt ISO-fix til to barnestole. Ja, faktisk er den 

nye Grand Vitara en ganske unik kombination af 

komfortabel familiebil og solidt trækdyr til priser 

fra kr. 320.000. Kom forbi og prøv en stationcar, 

der har masser af overskud.

Grand Vitara 2.4: 11,1 km/l. og 208 gram pr. km.Grand Vitara 1.9 DDiS: 14,7 km/l. og 179 gram pr. km.

Priserne er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.680 for personvogne og kr. 4.280 for varevogne) og evt. metallak. Varevogne inkl. moms fra kr. 213.384. Brændstofforbrug ved blandet kørsel i 
hht. EU-norm. Anhængerkapacitet med bremse: 2.4 benzin = 1.850 kg og 1.9 diesel = 2.000 kg. Fotos kan vise Grand Vitara med ekstraudstyr.

Ny Grand 
Vitara 

Nye motorer

Hold da helt campingferie!
En stationcar, der trækker 
op til 2 ton

Trækker op  
til 2 ton

1,9 diesel motor 
med 129 hk

 2,4 benzin motor 
med 169 hk

GV_hestestævne217x300.indd   1 14/01/11   15.23



Polaris
En unik mobil feriebolig, som 
adskiller sig fra mængden og lever op til selv de højeste 
forventninger.

Coral
Ønsker du en pålidelig, praktisk 
og komfortabel autocamper, er Coral et nærmere studie 
værd. Det harmoniske design signalerer styrke og hold-
barhed, og det stærke karrosseri i polyester fuldendes med 
stort panoramavindue.

Matrix
Matrix repræsenterer en ny 
generation af autocampere. Udvendigt er Matrix kende- 
tegnet ved et halvintegreret aerodynamisk design, og 
indvendigt byder vognen på en lys og rummelig indretning.

Compact
Med sit kompakte ydre indbyder 
Compact til eventyr i byen eller andre områder, hvor det 
normalt kan være svært at komme til med autocamper. 
På trods af sin beskedne størrelse, rummer Compact alle 
nødvendige bekvemmeligheder.

Sport
I de nye 2011-modeller forener 
Sport ydre skønhed med praktisk indretning og funktiona-
litet for hele familien. Sport er en dynamisk autocamper 
skabt til større familier og ferieeventyr med fart på.

Twin
Med det nye friske 2011-look 
er Twin klassens bedste bud på en aktiv og letkørt ferie-
vogn.

Mød Adrias autocampere
Det er ikke kun campingvognene fra Adria, som høster roser blandt forbrugerne herhjemme og i udlandet. Adria autocampere 
er også blandt de mest populære i Europa.

Hvorfor vælge en 
Adria autocamper?
God kvalitet, rigtig meget for pengene og få rekla-
mationer er kendetegnende for de autocampere, som 
ruller ud fra Adrias fabrik. Det brede modelprogram 
gør det desuden let at finde en variant, som passer 
perfekt til familiens behov – uanset om man er senior 
eller børnefamilie med hang til lidt ekstra komfort på 
den rullende ferie.

Er du blevet nysgerrig eller ønsker du mere informa-
tion om mulighederne, kan vi kun varmt anbefale dig 
at kigge forbi din lokale Adria autocamper-forhandler, 
hvor du kan få både gode råd og vejledning.

Priserne på Adrias autocampere starter ved 
kr. 456.740. For mere information kontakt 
Autocamp Danmark på 70 25 43 00 
eller www.autocamp.dk

Interiør fra Polaris SL

Sonic
Ny autocamper sommeren 2011
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Peer Neslein fra Campingferie.dk fortæller: – Vi har gennem årene følt, at der var et 
stort behov for at de danske campister kunne se de rejse- og campingudsendelser på de 
tidspunkter som passer den enkelte familie bedst. Vi har allerede lagt en del film på siden, 
og da vi jo gennem tiden har produceret op mod 400 udsendelser, vil siden hen ad vejen 
få et omfattende arkiv.

 

Nye TV-udsendelser hver måned
TV-programmerne på www.tv-kanalen.dk produceres af Campingferie.dk, hvor de 3 
generationer af værter Signe Neslein, Mads Nielsen og Peer Neslein, deler en række 
stofområder imellem sig. 
– Jeg tror, at det er en stor fordel, at vi er 3 generationer, fortæller Signe Neslein, da vi jo 
ganske naturligt ser forskelligt på tingene. Det er med til at sikre, at vores seere får nogle 
anderledes og brede programmer. Vi er nemlig ikke altid helt enige og har forskellige 
behov og ønsker, og på den måde kommer vi bedre rundt om de mange camping-temaer. 
Et godt eksempel kan være, at jeg går efter campingpladser med masser af faciliteter, da 
jeg har en datter på snart 4 år, mens Peer måske hellere vil finde en rolige pladser tæt på 
skov eller strand.

Se gratis camping- og rejseprogrammer på nettet
Nu kan du se camping- og rejseudsendelser på nettet i fuld længde og høj kvalitet, når det passer dig og din familie. 
Campingferie.dk har nemlig startet en ny tv-kanal på internettet på adressen: www.tv-kanalen.dk

Campingferie.dk 

Fra PC til TV
Hvis du ikke ønsker at se TV på din PC kan du koble et kabel mellem 
din PC og dit TV, så du kan se udsendelserne på dit TV, som var det en 
almindelig TV-udsendelse. 
På www.tv-kanalen.dk kan du finde en forklaring på, hvordan du gør.
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Lån op til 100.000 kr.
-uden udbetaling

Spørg din forhandler



Isabella – Europas største producent af fortelte og caravan-
beklædning – står klar til at tilbyde campisterne funk-
tionelle og komfortable rammer til ferie og fritid med et 
program spækket af rigtigt gode forteltprodukter til enhver 
anvendelse. Så om man er til stand- eller rejsecamping, 
eller bare en kort weekendtur er der altid noget at finde til 
formålet. 
Nu lanceres et re-design af det store deltelt Magnum, som 
er velegnet til korte ture, idet det er hurtigt at stille op og 
vægten minimal med stel i CarbonX glasfiber. Den nye 
Magnum model er fremstillet i materialet IsaTex, som blev 
introduceret til markedet sidste år med stor succes. Det er 
eksklusivt udviklet til og af Isabella i samarbejde med en af 
Europas førende tekstilproducenter og er yderst slidstærkt 
og ikke mindst let at renholde. 
Det øvrige program indeholder bl.a. Penta Concept til 
den garvede standcampist og Commodore Concept, som 
dækker både stand-, men også rejsecampistens behov for 
plads og funktionalitet. Begge telte blev lanceret i 2010, og 
opmærksomheden omkring disse to modeller har været 
overvældende. 
Til at fuldende billedet og opfylde campistens behov for en 
positiv ferieoplevelse kan Isabellas program også tilbyde 
et bredt tilbehørsprogram, som omfatter udbygninger, når 

man f.eks. mangler ekstra sovepladser – læsejl i mange 
varianter, både tre- og firefløjede plus Flex-læsejlet, der kan 
udbygges uendeligt med tilkøbsmoduler – eller tre typer 
organizere: smart og praktisk opbevaring til småtingene. 
Bare for at nævne nogle få muligheder. 
Udover traditionelle fortelte, har Isabella også helårsteltet 
Villa, som kan sidestilles med et sommerhus til camping-
vognen. En kraftig konstruktion af 4-kant profiler i alumini-
um gør, at Villa kan blive stående i årevis. Man kan sagtens 
forlade forteltet og tage på tur med campingvognen, idet 
Villa kan stå selv. Så man er så at sige ikke stavnsbundet.

”Vi forsøger til stadighed at udvikle vores produkter, og ser 
innovation som en vigtig faktor i vores fremtidige program. 
Samspillet mellem et flot design, topkvalitet og mange 
praktiske detaljer skal fastholdes, så vi også fremover kan 
præsentere meget spændende nyt og brugbart for campisten 
- det som øger den positive oplevelse af campinglivet” 
udtaler salgsdirektør hos Isabella, Morten Kjeldsen.

Funktionelle nyheder
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Re-designede Magnum er et rejsevenligt deltelt med CarbonX glasfiberstativ.

Isabella præsenterer til den nye sæson et bredt program, hvor brugervenlighed, funktionalitet og et smukt design endnu engang er i højsædet, og er med 
til at gøre campingturen til en god oplevelse for hele familien.

Commodore Concept dækker både stand- og 
rejsecampistens behov for plads og funktionalitet.

Den solide konstruktion, sikkerheden og alle de praktiske detaljer 
er bevaret, men både ude og inde har den velkendte model gen-
nemgået en sand forandring. Med et opdateret moderne design, 
et nyt lyst og indbydende interiør og et endnu højere komfort-
niveau, er Altea mere end klar til ferieeventyr med den aktive 
familie. Og så starter prisen jo for øvrigt allerede ved 92.980 kr., 
hvilket også er et salgsargument, der er til at tage og føle på.

Familiens favorit er blevet 
endnu bedre
ADRIAs prisstærke familievogn, som er kendt for 
rummelighed og gode indretninger, er i den nye 
2011-udgave en sand fryd for øjet.

Hvorfor vente med 
en ny campingvogn?

Køb nu og betal om 12 måneder

Adria Altea
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Altea har bevaret sine mange gode kvaliteter, men designet har fået et løft på indvendigt og udvendigt.

50 l vandtank

ALKO chassis

Antal sengepladser: 
4-7

Multifunktionelt 
komfur

50

Haglsikret tag

Blæsevarme

Anti-allergi 
koldskumsmadrasser

Glasfiber 

Haglsikret tag

Anti-allergi 
koldskumsmadrasser

Blæsevarme

Glasfiber 

Sæt fart på 
med en Tempo 100 
godkendelse
Med en Tempo 100 godkendelse kan du hæve farten til 100 km/t på de 
tyske motorveje.

Hvis du har været sydpå med campingvogn, kender du nok situationen, hvor du snegler 
dig af sted med 80 km/t bag lastbilerne, og der er langt mellem mulighederne for en 
overhaling.
For dig der kører sydpå og ønsker lidt mere fart over feltet på Autobahn, er en Tempo 100 
godkendelse af campingvognen en oplagt mulighed. Du kan starte med at besøge din 
lokale synshal eller FDM testcenter, som står for godkendelsesproceduren, som giver dig 
20 km/t ekstra at spille med. Med en tilladt hastighed på 100 km/t får du bedre mulighed 
for at følge glidende med trafikken, hvilket både giver en mere sikker og behagelig rejse 
gennem Tyskland. En Tempo 100 godkendelse kræver selvfølgelig, at din vogn opfylder 
kravene til godkendelsen. 
Du kan læse mere om Tempo 100 godkendelse på www.fdm.dk.
Alle Adria modeller er udstyret så de kan godkendes til Tempo 100.

Med en Tempo 100 godkendelse kan du med god samvittighed lade nålen passere de 
magiske 80 km/t og følge med strømmen.
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Når man som alenemor eller alenefar er på ferie med sine 
børn, kan det godt være svært at komme i kontakt med 
andre. Ikke for børnene – nej, det går som regel helt af sig 
selv – men for de voksne, der måske ender med at sidde 
og kede sig alene i forteltet, når de små er blevet puttet. 
Mange singler vil kunne nikke genkendende til situationen 
og til, at det kan være svært at lære andre voksne at kende, 
især hvis man er omgivet af par. 
Mange singler har derfor efterlyst pladser, der gør noget 
aktivt for de mange singleforældre, der gerne vil have lidt 
voksent selskab i ferien. Lohals Camping er én af de pladser, 
der arrangerer singlecamping. 
- Det er rigtigt, at mange singler efterspørger et tilbud. 
Det er vores første sæson på campingpladsen, men vi ved, 

at de tidligere ejere med succes har haft singlecamping 
på programmet. Det har vi fået mange positive 
tilkendegivelser på, og selvfølgelig kører vi videre med det, 
fortæller Dorte Vigsø, der sammen med sin mand Per Vigsø, 
driver Lohals Camping. 
Derfor står uge 28 i år i singlernes tegn, og i denne uge er 
der sat fuld knald på børneaktiviteterne på pladsen. 
- Vi laver nogle aktiviteter, hvor vi samler børnene. Det giver 
dels forældrene et pusterum, dels giver det dem mulighed 
og ro til at møde de andre voksne, forklarer Dorte Vigsø.
Singleugen byder for eksempel på fælles gåture med 
aktiviteter – noget, som familien kan samles om, samtidig 
med at det giver mulighed for at lære andre familier 
at kende. Men der er også aktiviteter udelukkende for 

børnene, ligesom der er aktiviteter, der kun henvender sig 
til de voksne. Disse er selvfølgelig lagt parallelt, så ungerne 
kan samles med kammeraterne på legepladsen, mens de 
voksne hygger sig med et slag petanque og et glas rødvin. 
Ugen skydes i gang med en grill-selv aften med levende 
musik, så man har mulighed for at lære hinanden at kende 
– og måske knytte venskaber - allerede fra dag ét.  
- Der er fuld gang i aktiviteterne hele ugen, men vi 
håber selvfølgelig, at det program vi har lagt også i vid 
udstrækning kan få folk til selv at følge op resten af tiden, 
siger Dorte Vigsø, der glæder sig til at byde de mange børn 
og deres voksne velkomne. 

Alpina:
Begge serier har ens chassis, 35 mm styrofoam isolering 
i gulvet, Alde centralvarmeanlæg, 190 liters køleskab, 
lækkert Spinflo komfur med gasbageovn, musikanlæg med 
CD og batteriboks med lader, glasfibertag – men…
…Hvor Comfort-serien er beklædt med de velkendte 
aluminiumssider og Plastoform vinduer, har Supreme-
serien glasfibersider og Seitz rammevinduer.
 
Inde i vognen er der i Comfort-serien elektrisk gulvvarme 
og et standard bordstativ mens Supreme-serien er udstyret 
med vandbåren gulvvarme som er koblet på Alde-
centralvarmeanlægget, og bordet er et søjlebordstativ. 
Vægten er lidt lavere i Comfort-serien.

Ud over de generelle forskelle kan der være individuelle 
forskelle i serierne. Den store familievogn 743 UK er f.eks. 
udstyret med 2 køjer i Comfort-modellen, mens der er 3 
køjer i Supreme.
 
Adora:
Samme forskelle gør sig gældende i Adora-modellen. Både 
den alminxdelige Adora  og Supreme er fra 2011 konstrueret 
med glasfibersider, mens der er udstyrsmæssige forskelle. 
Supreme-serien er udstyret med Alde centralvarme og 
vognen har også fået bl.a. emhætte og batteriboks med lader.

Singlecamping
Der er ingen tvivl om, at familierne er i højsædet på de danske campingpladser. Men er man alenemor eller -far, kan man godt savne 
andre voksne at hygge sig med. Har du det også sådan, er singlecamping måske svaret på dine bønner.  

Af Kirsten Hansen
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Comfort« vs »Supreme«
Adrias modelserier Adora og Alpina findes i 2011 i to forskellige varianter – en 
»Comfort« og en »Supreme«. Her kan du få svar på nogle af forskellene i de to serier.

Hør nærmere om forskellene hos din nærmeste forhandler 
som du finder på www.adria.dk.



campingferie
 Tv, internet, magasin & events

 Campingferie.dk har i 10 år været den førende campingportal 
med nyheder hver dag - hele året. Her kan du også fi nde en stor 
vogndatabase, en teltdatabase, campingbøger, en database med 
campingpladser og masser af videoklip i TV-kvalitet. 
Campingferie.dk er kendt for de bedste og mest omfattende 
reportager, enten det handler om udstillinger eller ”Live” 
dagbøger fra rejser i Europa.
 Tre generationer i redaktionen, med i alt 6 
medarbejdere, sikrer at der altid er informa-
tioner for hele familien Danmark, enten det 
handler om rejser, telte, teltvogne, camping-
vogne eller autocampere.

dk

Se gratis 

camping - og rejse

udsendelser på 

www.tv-kanalen.dk

Efter et veloverstået år, hvor optimismen igen så småt er begyndt at blomstre i 
campingbranchen, er Adrias markedsandel vokset støt, og mere end hver fjerde nye 
campingvogn, der er rullet ud fra de danske forhandlere, har haft det velkendte Adria-
logo på bagenden.
– De seneste par sæsoner har været rigtig fine for os, og vi kan mærke, at danskerne for 
alvor er begyndt at få øjnene op for Adrias mange kvaliteter. Det er vi selvfølgelig utrolig 
glade for, men vi har ikke tænkt os at hvile på laurbærene, fortæller Helmer Schmidt fra 
Adria Caravan, som har både kontor og centrallager i Kolding.

Masser af danske idéer i en Adria
Den danske Adria-importør har gennem årene haft et tæt samarbejde med Adrias 
fabrik og udviklingsafdeling, og Danmark har i høj grad været med til at præge både 
design, indretninger og funktionalitet, i samarbejde med fabrikkens designere. Flere 
indretninger og features er faktisk skabt på baggrund af det danske Adria-teams 
erfaringer.
Med lanceringen af det nye og styrkede 2011-modelprogram tror Helmer Schmidt på, 
at den positive udvikling og flotte markedsposition kan fastholdes i den kommende 
sæson. – Der er i hvert fald ikke blevet færre gode grunde til at vælge en Adria frem for 
andre gode mærker, afslutter han med et smil.

FAKTA!
4 gode grunde til at Adria blev danskernes foretrukne i 2010:
Attraktive priser 
Rigtigt meget campingvogn for pengene…

”All Inclusive” 
Kun én pris – ingen overraskelser…

Moderne og funktionel
Designet og indrettet til danske 
campister…

Hurtig levering 
Vogne på lager i Danmark klar til 
levering…

Solid konstruktion
Glasfiberkarosseri med høj styrke, bl.a. 
haglsikret…
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         Tryk dig til 
drømmepladsen 

PS-mover 
MANUEL eller EKTRONISK
·  Fås med manuel eller elektronisk tilkobling
· 5 års garanti
· Kaftige valser/ruller
· Til enkel- eller boogieaksler
· Softstart
· Lav vægt
 · Styreboks med integreret hovedafbryder
· Godkendt op til 2000 kg på 20% stigning VI HAR OGSÅOPGRADERINGSKITTIL MANUEL MOVER

Kittet gør det muligt, at opgradere din manuelle mover til elektronisk. Kittet købes separat. (kan kun monteres på PS-movere)

PS-mover - let på plads...
og spar kræfterne til ferien

BEDSTEKØB
“Bedste køb” i DCU test

www.PSmover.dk

Med lækker, 
handy fjernbetjening

Udstyret med kraftige 

valser/ruller

Importør: Hedensted Caravan · Vejlevej 40 · 8722 Hedensted · 75 89 06 77. 

Find din nærmeste forhandler på www.PSmover.dk

Hos Adrias danske importør, Adria Caravan i Kolding, glæder man sig over den netop 
overståede sæson. På baggrund af de endelige salgstal for 2010 kan Adria nemlig bryste 
sig af at være Danmarks mest solgte campingvogn. 

Adria blev i 2010 Danmarks mest solgte campingvogn.

Danmarks foretrukne!



Action 361 LH + Action 361 LH  Panorama

Action er forførende dejlig og måske en lille smule fræk.  Med 
sine 800 kg i egenvægt indbyder den til lange ture - uanset om 
det er Berlin, Hamborg eller Prag der trækker. Selv om Action 
ikke fylder meget i landskabet, er udstyret omfattende - her er 
alt hvad man kan ønske sig: Lange sæder som kan omdannes 
til 3 sovepladser - musikanlæg - aluminiumsfælge - reservehjul 
- støddæmpere - AKS sikkerhedskobling - Heki tagluge/vindue 
- køleskab i behagelig arbejdshøjde - varmt vand i køkken og bad 
- Tv bord - varmeovn med blæser - kassetterollos med myggenet 
- alle vinduer oplukkelige - samt overdådigt plads til golfudstyr, 
fiskegrej .... Hvad mere kan man ønske sig!

Totallængde (mm): 5280 Total bredde (mm): 2196

Total højde (mm): 2545 Egenvægt: 800 kg

Forteltmål (cm): Special Antal sovepladser: 3 

Vejl. udsalgspris: 106.980,- Panoramic 110.980,-

Action 361 PT + Action 361 PT  Panorama

Smart løsning på hvordan en siddegruppe kan omdannes til en 
dobbeltseng på 4 sekunder. Når sengen er redt op, er der stadig 
et bord samt siddeplads der kan anvendes, hvis ikke alle ønsker 
at gå til køjs samtidig.  Det omfattende udstyr er det samme som 
findes i model 361 LH. Begge Action modeller kan fås med et 
stort panoramavindue i forenden. 
Slap af og kik op til stjernene.

Totallængde (mm): 5280 Total bredde (mm): 2196

Total højde (mm): 2545 Egenvægt: 775 kg

Forteltmål (cm): Special Antal sovepladser: 3 

Vejl. udsalgspris: 106.980,- Panoramic 110.980,-

action Den moderne rejsevogn med 
fantastiske køreegenskaber og 
sin helt egen charme.
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Egentlig burde den friske luft, den omkringliggende natur 
og den afslappede atmosfære på campingpladsen være 
nok til at få dig ned i gear. Men synes du alligevel, at du 
har brug for en kickstart på ferien, skulle du måske prøve 
at supplere med en dybdegående kropsmassage, som for 
alvor får alle spændinger til at forlade din krop. 

Ligesom tendensen går mod større og mere luksuriøse 
campingvogne og flere stjerner på pladsens skilte, vil vi 
også gerne have luksus i form af kropsligt velvære, når vi 
holder ferie. Flere campingpladser har de seneste år udvidet 
med deciderede wellness-afdelinger. På nogle af de store 
pladser, er der ligefrem tilknyttet faste, professionelle 
behandlere året rundt, og det giver dig mulighed for at 
vælge mellem en lang række af himmelske velværetilbud, 
lige fra en skøn omgang fodmassage til en dybderensende 
ansigtsbehandling.

Hvidbjerg Strand Feriepark er en af de pladser, som satser 
seriøst på wellness-gæsterne. Med en investering på 30 
mio. kroner i et 1600 m2 wellness-center formår de at 
imødekomme selv de mest kræsne gæster. 

- Vores gæster efterspørger luksuriøse faciliteter, og med 
vores nye center, som er ét af Danmarks største, føler vi 
virkelig, at vi kan tilbyde noget helt specielt, siger Steen 
Slaikjær, indehaver af Hvidbjerg Strand Feriepark.

Han understreger, at wellnesscentrene ikke står i 
konkurrence til de traditionelle campingglæder som 
frisk luft og gode naturoplevelser. Gæsterne vil ikke have 
enten eller, men både og. Og så har wellnesscentrene 
desuden den klare fordel, at de er vejrsikre. Står det ned 
i stænger udenfor, er spabehandlingerne nemlig et godt 
alternativ til de udendørs aktiviteter. Hos Hvidbjerg Strand 

Feriepark har man da også forsynet saunaen med et stort 
panoramavindue, så man kan nyde naturen, selvom man 
opholder sig indendørs. 

Men wellness er ikke kun forbeholdt de 5-stjernede 
pladser. For eksempel har den 3-stjernede Holbæk Fjord 
Strand udvidet det kropslige koncept med mere spirituelle 
behandlinger, hvor blandt andet healing og clairvoyance-
sessioner indgår. Her har du mulighed for at få sat gang og 
system i nogle af alle de tanker, som du rent faktisk har tid og 
overskud til at tænke, nu du er på ferie. 

Så hvad enten du er til den kropslige afslapning eller du har 
lyst til en hovedrengøring af sindet, så er campingpladsen 
måske det helt rigtige sted. Og hvis ikke sommerferien er 
det perfekte tidspunkt til at søge den totale afslapning, ja, 
så ved vi ikke, hvornår det skulle være. 

Wellness rykker ind på 
campingpladserne

Foto: Hvidbjerg Strand Feriepark

Ord som ansigtsbehandling, fodmassage og kropspeeling er begyndt at snige sig ind på campingpladserne. 
Ferietid er forkælelsestid, og derfor har wellnessbølgen også ramt campingbranchen.

Af Kirsten Hansen

Har du overvejet 
finansiering?

Vælg mellem 
fast eller variabel rente

Foto: Hvidbjerg Strand Feriepark

Fakta for Wellness
Vil du vide mere om wellness og camping, 
kan du f.eks. klikke dig ind på disse sider:

www.hvidbjerg.dk
www.hasmarkcamping.dk
www.fdm.dk
www.klimstrand.dk
www.kommandoergaarden.dk



Adora 512 UP

Adrias største salgssucces nogensinde! Populær indretning som 
er anvendelig både til 2 og 4 personer.
Adora 512 UP har indbygget det smarte drejbare TV-konsol-
system. Der er koldskumsmadras i dobbeltsengen, gulvvarme 
med omformer, indlagt varmt vand i køkken og bad, stor 
HEKI tagluge/vindue, indirekte belysning i siddegruppe, godt 
stereoanlæg med CD samt 90 liters køleskab. Vognen har det 
utroligt stærke glasfibertag - og nyt for 2011 nu også glasfib-
ersider. AKS sikkerhedskobling, aluminiumsfælge, serviceklap, 
vindue i indgangsdør og stabilform støtteben – det er det Adria 
kalder ægte all-inclusive.

Totallængde (mm): 7038 Total bredde (mm): 2296

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1100 kg

Forteltmål (cm): 975 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 134.980,- 

Adora 472 LU

Adora 472 LU er en lille sensation. Den opfylder mange camp-
isters inderligste ønske om en lille vogn udvendig – og en stor 
indvendig. Det er lykkedes Adria at fremstillen en vogn på blot 
4,80 meter med to enkeltsenge – ”rigtig toiletrum” og rundsid-
degruppe kombineret med et stort fjernsynsbord. 
Normalt kræver det en meget større vogn for at opnå disse fa-
ciliteter, men ved at erstatte det pladskrævende klædeskab med 
to fikse klædeskabe over sengene, har vi kunnet holde vognens 
størrelse på et minimum. 
Egenvægt kun 1050 kg. Både tag og sider er nu i stærkt glasfiber. 
Adora 472 LU er ikke uden grund vor absolut topsælger!

 

Totallængde (mm): 6738 Total bredde (mm): 2296

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1050 kg

Forteltmål (cm): 940 Antal sovepladser: 5 

Vejl. udsalgspris: 127.980,- 

Adora 542 UT

Adora 542 UT er en spændende modelvariant fra Adria. Indret-
ningen med en rundsiddegruppe i fronten, samt TV-bordet i 
direkte forbindelse hermed, har været muligt at fremstille i de 
forholdsvis små rammer, ved at fjerne et stort pladskrævende 
klædeskab og erstatte det med to mindre. Klædeskabene er 
placeret over enkeltsengene i soveværelset midt i vognen. Det 
har givet plads til et toiletrum, håndvask og bruserum i vognens 
bagende. Denne konstruktion giver en stort, åben og luftig 
campingvogn. Gulvvarme, musikanlæg, 90 liters køleskab, 
kassetterollos for vinduer og dør, stor HEKI II tagluge/vindue 
og meget mere hører til standardudstyret. Jumbo støtteben, 
haglsikker glasfibersider/tag og AKS sikkerhedskobling er med 
i prisen.

Totallængde (mm): 7368 Total bredde (mm): 2296

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1125 kg

Forteltmål (cm): 1000 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 134.980,- 

Adora 512 UL

Adora 512 UL er en dejlig 5 meter vogn med 2 enkeltsenge. 
Egenvægt er kun 1100 kg. På trods af de beskedne ydre mål, er 
der god plads i den hyggelige rundsiddegruppe hvor det store 
TV bord er perfekt placeret. Over sengene er der et klædeskab 
både til ”hende” og ”ham”, mens køkken og toiletrummet er 
placeret midt i vognen. Standardudstyret omfatter musikan-
læg med CD, stor HEKI tagluge/vindue, myggenet i døren, 
gulvvarme, stort 90 liters køleskab, blæservarme, hyggelig 
belysning, koldskumsmadrasser i sengene, indbygget 50 l. 
vandtank, aluminiums-fælge, glasfibertag, glasfibersider og 
AKS sikkerhedskobling.

 

Totallængde (mm): 7058 Total bredde (mm): 2296

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1100 kg

Forteltmål (cm): 975 Antal sovepladser: 5 

Vejl. udsalgspris: 134.980,- 

Adora 563 PK

Den smarte Adria Adora 563 PK, med den karakteristiske skrå 
køje, rummer alt til familien der ikke vil gå på kompromis. Hver 
person har sin faste seng, som altid kan stå opredt. Den skrå køje 
kan om dagen også anvendes som legeplads for mindre børn – 
og om natten kan to børn få sengeplads ved siden af hinanden 
- plus yderligere en soveplads i den øverste køje. Dette system er 
at foretrække frem for 3 køjer, over hinanden, hvor der kan blive 
forholdsvis trangt mellem køjerne. Samtidig bibeholdes den 
store stuveplads under sengen. Forældrene forkæles med en 
stor dobbeltseng med koldskumsmadras.

 

Totallængde (mm): 7496 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1250 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 6-7 

Vejl. udsalgspris: 139.980,- 

2322

Adora 462 PU

Flot Adora-model i den meget populære 4,60 meter størrelse. 
En vogn som ikke er større end højst nødvendig for at opnå den 
attraktive indretning med rundsiddegruppe, stort vinkelkøkken 
med 97 liters køleskab, kombineret sove- og badeværelse med 
separat badekabine. Soveværelset er udstyret med en komforta-
bel dobbeltseng med lamelbund, koldskumsmadras og løst sen-
getæppe. Varmt vand indlagt i køkkenet samt ved den separate 
håndvask og bruser. Med en egenvægt på kun 1075 kg. kan både 
bil og campist nemt håndtere denne fikse campingvogn.

 

Totallængde (mm): 6583 Total bredde (mm): 2296

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1075 kg

Forteltmål (cm): 925 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 127.980,- 

Adora 462 PS

Det er bemærkelsesværdigt, at en så lille vogn kan indeholde så 
mange faciliteter. Her er alt samlet på 2,20 x 4,66 meter – som 
er vognens indvendige mål. Egenvægt 1050 kg. Gulvvarme, 
musikanlæg med CD, stor Heki tagluge/vindue samt AKS 
sikkerhedskobling og aluminiumsfælge er blot kun en lille del af 
standardudstyret. Sammenlign udstyret og opdag, at Adria i dag 
er den mest komplette udstyrede vogn på markedet.

Totallængde (mm): 6538 Total bredde (mm): 2296

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1050 kg

Forteltmål (cm): 925 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 125.980,- 

adora Med Adora får du moderne 
design, kvalitet og komfort i 
skøn forening.

Altea 432 PX

Vognen har indretningen som mange par foretrækker. Det er 
lykkedes Adria’s arkitekter, at konstruere en vogn på kun 4,3 m 
som egentlig har det, som mange efterspørger – nemlig, en 
stor permanent dobbeltseng, separat håndvask og toilet, nem 
adgang til siddegruppen, hyldeskab og et stort TV-bord. Der er 
indlagt varmt vand i køkken og bad. 80 liters køleskab. Stor He-ki 
II soltag og blæservarme er standardudstyr. Vognen er på alle 
måder nem at håndtere, idet egenvægten kun er 925 kg.

 

Totallængde (mm): 6283 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2550 Egenvægt: 925 kg

Forteltmål (cm): 900 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 99.980,- 

Altea 390 PS

Lille, men alligevel en lys og rummelig vogn til op til 4 personer. 
Pænt toiletrum som er placeret lige inden for døren. Er man 
kun to personer, kan man med fordel omdanne den forreste 
siddegruppe til en fast dobbelt-seng, og stadig have en god 
siddegruppe til rådighed i vognens bagende. Indlagt varmt vand 
i køkken og bad.

Totallængde (mm): 5813 Total bredde (mm): 2080

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 810 kg

Forteltmål (cm): 850 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 92.980,- 

Altea  462 PS

En lidt større udgave af 432 PX, men med lidt mere rum og 
bagageplads samt mere bordplads i køkkenet. Egenvægten er 
dog stadig kun 950 kg – de fleste biler kan dermed håndtere 
denne udgave. Som i alle Altea modeller er den udstyret med 
glasfibertag og kunststof på forende og bagende.

Totallængde (mm): 6508 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2550 Egenvægt: 950 kg

Forteltmål (cm): 925 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 103.980,-  

Altea  462 PK

En familievogn der giver alle familiemedlemmer en seng til hver 
person. Til forældrene er der en stor dobbeltseng - og til børnene 
er der 2 køjer. Normalt findes disse faciliteter kun i større vogne, 
men med Altea 462 PK har Adria vist, at man i en 4,6 meter 
vogn, kan få det hele - et rummeligt toiletrum, siddegruppe til 
4 personer, samt køkken. Modellen har endvidere et omfattende 
udstyr med bl.a. blæservarmesystem. Vognen vejer kun 975 kg, 
og med en totalvægt på 1300 kg. har den en lasteevne på 325 kg.

Totallængde (mm): 6553 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 975 kg

Forteltmål (cm): 925 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 106.980,-  

2x

Altea 512 PU

Lille udvendig - stor indvendig. Vognen er godt indrettet 
med en hyggelig rundsiddegruppe i vognens bagende og 
en stor dobbeltseng i forenden. Den lave egenvægt gør 
vognen let at manøvrere. Badeværelset er velindrettet 
med bruser og varmt vand, og varmen i vognen klares 
af et Trumatic blæservarmesystem. Køkkenet har det 
geniale 2+1 gasblussystem plus et stort 80 l. køleskab. 
Alle Adria modeller har nu som standardudstyr hjulafdæ-
kningsplader med indbygget teltskinne. Smart løsning 
uden skæmmende skruehuller.

Totallængde (mm): 6984 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2570 Egenvægt: 975 kg

Forteltmål (cm): 962 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 107.980,- 

Altea 542 PK

Altea 542 PK er en af de største vogne i Altea serien. En stor 
campingvogn med en egenvægt på kun 1040 kg. Indretningen 
byder på 4 permanente sengepladser, så du slipper for dagligt 
at rede op og ned når sengetiden nærmer sig. Den komfortable 
dobbeltseng er udstyret med lamelbund, koldskumsmadras 
og løst sengetæppe. Foruden kassettetoilet har vognen bruser, 
gasvarmeovn med blæser, forteltlampe, soltag, glasfibertag, 
rullegardiner og AKS sikkerhedskobling. Køkkenet med indlagt 
varmt vand har et køleskab på hele 190 liter med separat 
frostboks. Bruser i toiletrummet med varmt vand. Lasteevnen er 
imponerende 460 kg.

Totallængde (mm): 7263 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1040 kg

Forteltmål (cm): 989 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 118.980,- 

2x

altea Den friske familievogn med 
funktionelle indretninger, som 
ikke findes bedre.

Altea 542 DT

Altea 542 DT har 3 køjer, og alligevel masser af plads. Vognen er 
meget rummelig med et ekstra stort toiletrum, som indbyder 
hele familien til et brusebad i det varme vand. Mange skabe gør 
det nemmere for storfamilien at holde orden. Det samme gælder 
for køleskabet, som er på hele 190 liter med separat frostboks. 
På trods af størrelsen, og det omfattende udstyr, vejer vognen 
kun 1050 kg. og lasteevnen er 450 kg. Tempo 100 kan opnås ved 
et syn.

Totallængde (mm): 7233 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1050 kg

Forteltmål (cm): 989 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 118.980,- 

3x



Adiva 512 UP

Den nye Adiva er helt sin egen med sit futuristiske udseende 
og mørke vinduer. Indretningen med rundsiddegruppe i 
fronten, vinkelkøkken og soveværelse i vognens bagende 
giver samtidig mulighed for et ekstra stort bade- og 
toiletrum. Den separate stålvask er placeret i et lækkert 
toiletrumsafsnit. Herfra er der adgang til et bruserum med 
bruserforhæng og varmt vand. Til det omfattende standar-
dudstyr hører ALKO bredsporsundervogn, aluminiumsfælge, 
AKS stabilisator samt dekorativ tagræling. Indvendig er 
der en stor HEKI II tagluge/vindue, emhætte, ALDE 3010 
centralvarmesystem med el-patron, gulvvarme, radio med 
CD-afspiller og kassetterollos for alle vinduer. En flot vogn 
med indbygget fremtid.

Totallængde (mm): 6970 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1175 kg

Forteltmål (cm): 962 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 152.980,- Med læder   160.980,-

Adiva 462 PD

Veldimensioneret model i Adiva glasfiber-serien – indrettet 
med flot rundsiddegruppe i bagenden. Køkken med det 
nyeste 90 l. Thetford køleskab, gulvvarme, emhætte, 50 
l. indbygget vandtank med elektronisk vandstandsmåler. 
Varmesystemet er Alde centralvarme til gas eller 220 
volt. Vognen har endvidere stereoanlæg med CD afspiller. 
Dobbeltsengen har koldskumsmadras og løst sengetæppe. 
Toiletrummet med bruserforhæng står klar til et brusebad 
med masser af varmt vand. En meget harmonisk vogn der 
kun vejer 1120 kg. Totalvægt max. 1500 kg.

 

Totallængde (mm): 6679 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1120 kg

Forteltmål (cm): 925 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 142.980,- Med læder   150.980,-

Adiva 553 PH

Denne store Adiva har hele to sofa’er som er placeret over 
for hinanden. Det giver en rummelig siddegruppe, hvor der 
nemt kan sidde op til 6 personer. Hele vognens bagende 
udgør et kæmpekøkken med et væld af faciliteter bl.a. Spin-
flo gaskomfur med gasbageovn. Køleskabet er i behagelig 
arbejdshøjde – de store skuffer giver godt overblik og er 
nemme at pakke.
Udstyret er lige så omfattende som pladsen i vognen. Her 
er Alde centralvarme med el-patron. Gulvvarme, 105 liter 
Thetford køleskab, emhætte, antibakteriel koldskumsmadras, 
sengetæppe, karosseri i glasfiber, udtræksbart trinbært ved 
døren, smarte hjulafdækningsplader, stereoanlæg, radioan-
tenne, batteriboks til egen el-central og meget mere.

Totallængde (mm): 7458 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1375 kg

Forteltmål (cm): 1000 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 174.980,- Med læder   184.980,-

2524

Alpina Comfort 563 UL  

Hvis du ikke har noget imod, at nogen vil sende dig lidt 
misundelige blikke, når du ruller ind på campingpladsen 
med din Alpina, er dette vognen for dig.
Indretningen med rundsiddegruppe og de 2 enkeltsenge 
er ideel for det krævende par, som ønsker topkomfort 
under rejsen. Udstyret er omfattende. I får et 190 literes 
køleskab med separat frostboks, Alde centralvarmesystem 
til både gas og 220 volt. Dette system levere også varmt 
vand til køkkenet og når du vil tage et brusebad i det lækre 
toiletrum, er der rigeligt af varmt vand til rådighed.
Belysningen i vognen er et kapitel for sig. Der er indirekte 
LED belysning, spot og lamper overalt som styres af flere 
betjeningspaneler. Mulighed for lysdæmpning.

Totallængde (mm): 7632 Total bredde (mm): 2480

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1450 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 189.980,- Med læder   197.980,-

Alpina Comfort 563 UK    

En kompakt familievogn med hele 7 sovepladser. Den 
lidt usædvanlige indretning opdeler vognen markant i et 
soveværelse, hvor hele familien sover i samme rum – et 
køkken og toiletrum er placeret midt i vognen – og i 
forenden en stor rundsiddegruppe. Ved at samle soveafde-
lingen opnår man mere bevægelsesplads og komfort i 
dagtimerne. Alpina Comfort har Alde centralvarme, elekstrisk 
gulvvarme, Styrofoam gulvisolering, 190 l. køleskab, glasfib-
ertag og meget mere…

Totallængde (mm): 7605 Total bredde (mm): 2480

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1450 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 187.980,- Med læder   195.980,-

2x

adiva Moderne og raffineret 
med det seneste indenfor 
luksusteknologi.

alpina comfort Alpina sætter helt nye 
standarder for kvalitet, design, 
komfort og plads.

Alpina Comfort 613 PC    

Toppen af komfort – her får man to drejbare lænestole, i 
ægte læder, med tilhørende fodskammel placeret bagerst i 
vognen. 
Foran stolene er der monteret en drejbar holder til  LCD TV’et. 
Dermed vil det også være muligt, at se TV fra dobbeltsengen 
eller fra siddegruppen. 
Foruden stolene har man en stor rundsiddegruppe midt 
i vognen. Med placering lige overfor køkkenet dannes en 
naturlig spisestue, eller plads til vennerne når de kommer 
på besøg. Køkkenet er udstyret med 190 l køleskab, Spinflo 
gaskomfur med fire store gasblus samt bageovn. Dobbelt-
seng med koldskumsmadras og separat bad/toilet i forende.
 

Totallængde (mm): 8121 Total bredde (mm): 2480

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1490 kg

Forteltmål (cm): 1060 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 197.980,- Med læder   205.980,-

ALPINA_613 PC_483
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Adora 563 PU

… en skøn vogn med en fritstående dobbeltseng i fronten.
Denne Adria er en rigtig luksusvogn med rundsiddegruppe, TV-
bord, dejligt køkken med masser af skuffer, 90 liters køleskab, 
musikanlæg, hyggespot i hjørnerne, indirekte belysning ved vin-
duer – og det allerbedste: indbygget gulvvarme i siddegruppe, 
ved døren samt i toiletrummet. Køresikkerheden er overladt til 
Alko, hvor den kendte undervogn er forsynet med en Delta aksel 
og AKS sikkerhedskobling. Bemærk også de kraftige støtteben 
og aluminiumsfælgene. Glasfibertaget, glasfibersiderne, samt 
for- og bagende i formstøbt ABS plast, har en styrke, der kan 
modstå selv de kraftigste haglbyger.

Totallængde (mm): 7526 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1250 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 141.980,- 

Adora 613 HT

Vognen med vel nok det største vinkelkøkken i nogen camp-
ingvogn. Her er virkelig plads til det hele. Spinflo komfuret 
med tre store gasblus er kombineret i en unit med gasbage-
ovn. 97 l. køleskab med stor frostboks, funktionelle skuffer 
samt bordplads i lange baner. De to sofaer midt i vognen giver 
mulighed for at samle vennerne, når der skal hygges i vognen. 
Den omfattende indirekte belysning sætter stemningen og 
skaber råhygge. Midt i vognen er der soveværelse med 2 
enkeltsenge og i forbindelse hermed, badeværelse og toilet i 
hele vognens bagende. Utrolig let- og velkørende vogn. 

Totallængde (mm): 8028 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1300 kg

Forteltmål (cm): 1060 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 147.980,- 

Adora 563 PT

En vogn til den store familie, konstrueret i glasfiber med 3 køjer 
og dejlig dobbeltseng med koldskumsmadras til forældrene. 
Det nederste køjevindue er monteret i en serviceklap. Den 
nederste køje er samtidig konstrueret sådan, at den kan vippes 
op, og dermed give plads til større, lette ting man ønsker at 
opbevare eller transportere. Toiletrummet er ekstra stort med 
separat brusekabine. Praktisk serviceklap i siden er standar-
dudstyr. Stor vogn men alligevel letløbende.

Totallængde (mm): 7536 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1300 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 142.980,- 

3x

Adora 563 TK

Dejlig familievogn med plads og albuerum hvilket blandt andet 
skyldes vognens bredde på hele 2,45 m.
Det separate bade- og toiletrum, med indlagt varmt vand i 
bruseren, står klar til brug – uanset om datteren lægger make-
up foran håndvasken, og mor er beskæftiget ved køkkenet – 
ingen panik – her er plads nok! 
Adora 563 TK har foruden den almindelige serviceklap i siden 
også en kæmpe serviceklap på 100 x 60 cm. Den nederste køje 
kan vippes op på højkant for at give plads til at transportere 
store ting, som f.eks. et par cykler. Men det er ikke det eneste. 
Den nederste køje kan også udvides i bredden, så der kan sove 
to børn ved siden af hinanden. Ofte en bedre løsning end 3 
køjer oven på hinanden, hvor man mister magasinplads.

Totallængde (mm): 7526 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1310 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 6-7 

Vejl. udsalgspris: 140.980,- 

Adora Supreme 512 UP

Indretningen er identisk med Adora 512 UP men med et højere 
udstyrsniveau med bl.a. Alde centralvarme, emhætte og batteri-
boks. Når man tillægger disse faciliteter til Adoras i forvejen høje 
niveau får man en campingvogn som er helt unik udstyret. Du 
får bl.a. gulvvarme som er udlagt under vinylen ved indgangs-
døren, på langs i vognen fra siddegruppen til soveværelset, ved 
håndvasken samt i bruserummet – det er det vi kalder ærlighed, 
når man siger vognen har gulvvarme. Bemærk også alumini-
umsfælge, glasfibertag og glasfibersider, musikanlæg og smart 
udtræksskab til TVét er en selvfølge i denne model.

Totallængde (mm): 7038 Total bredde (mm): 2296

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1210 kg

Forteltmål (cm): 975 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 152.980,- Med læder   160.980,-

Adora Supreme 472 LU

Kendt model, men i et mere moderne og markant design både 
udvendig og indvendig. Den moderne vogn, med glatte sølv-
farvede glasfibersider, udstråler styrke og elegance. Indvendigt 
lever designet op til den nyeste trend fra møbelindustrien med 
lyse farver i kombination med afstemte tekstiler. Udstyrsniveau-
et i Supreme modellen er hævet. Alde centralvarme, emhætte, 
batteriboks med el. central hører til blandt standardudstyret. 
Den maksimale totalvægt er 1500 kg. men kan efter ønske, 
nedsættes til 1280 kg.

 

Totallængde (mm): 6738 Total bredde (mm): 2296

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1130 kg

Forteltmål (cm): 940 Antal sovepladser: 5 

Vejl. udsalgspris: 146.980,- Med læder   154.980,-

Adora Supreme 563 PT

Vognen til den moderne børnefamilie der også nyder vinter-
campinglivets glæder. Alde centralvarmesystemet garanterer 
et behageligt indeklima. Det smagfulde interiør henvender 
sig til campister som hælder til den nordiske, minimalistiske 
stil. Vognen har hele 5 permanente sengepladser, ekstra stort 
køleskab på 190 liter, ekstra stort badeværelse med separat 
brusekabine. En rigtig storfamilievogn.

Totallængde (mm): 7536 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1400 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 159.980,- Med læder   167.980,-

3x

adora supreme Med Adora Supreme går du 
et skridt videre med design, 
kvalitet og komfort.
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Alpina Supreme 563 UK  

En kompakt familievogn med hele 7 sovepladser. Den 
lidt usædvanlige indretning opdeler vognen markant i et 
soveværelse, hvor hele familien sover i samme rum – et 
køkken og toiletrum midt i vognen – og i forenden en stor 
rundsiddegruppe. Fordelen ved en koncentreret soveafdeling 
er, at man opnår mere bevægelsesplads og komfort i dag-
timerne. Alpina Comfort har Alde centralvarme, vandbåren 
gulvvarme og Styrofoam gulvisolering, 190 liters køleskab, 
glasfibersider, glasfibertag og meget mere…

Totallængde (mm): 7632 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1450 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 195.980,- Med læder   203.980,-

Alpina Supreme 613 PC  

Toppen af komfort – her får man to drejbare lænestole, i ægte 
læder, med tilhørende fodskammel placeret bagerst i vognen. 
Foran stolene er der monteret en drejbar holder til  LCD TV’et 
der gør det muligt at dreje tv’et mod dobbeltsengen eller 
siddegruppen.
Foruden stolene har man en stor rundsiddegruppe midt 
i vognen. Med placering lige overfor køkkenet dannes en 
naturlig spisestue, eller plads til vennerne når de kommer på 
besøg. Køkkenet er udstyret med 190 l køleskab, emhætte, 
Spinflo gaskomfur med fire store gasblus samt bageovn. 
Dobbeltseng med koldskumsmadras og separat bad/toilet 
i forende. Alde centralvarme med vandbåren gulvvarme er 
også standardudstyr.

Totallængde (mm): 8121 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1530 kg

Forteltmål (cm): 1060 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 205.980,- Med læder   213.980,-

Alpina Supreme 663 UK  

Perfekt familievogn fra den større Alpina afdeling. Her er 
virkelig plads til de indendørs udfoldelser. Rundsiddegrup-
pen, med det store bord, giver god plads til mange personer. 
Sjældent får man så stort et bord i en campingvogn. Køkkenet 
giver gode arbejdsbetingelser både med hensyn til plads, men 
også de indbyggede komponenter som opfylder kravene til 
en storfamilies behov. Mellem køkken og soveværelset er der 
en udtræksbar, drejbar TV holder som muliggør at se TV fra 
hele vognen. Bagerst i vognen er der 2 køjer, som kan aflukkes 
med en et forhæng ind til forældre-soveværelset. Desuden har 
børnene deres egen lille lounge i form af 2 små sæder med et 
bord børnene kan hygge sig ved.  Som i alle Adria modeller har 
denne vogn også de nye smarte hjulafdækninger med teltprofil .

 Totallængde (mm): 9338 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1630 kg

Forteltmål (cm): 1125 Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 200.980,- Med læder   209.980,-

Alpina Supreme 743 UP  

Denne caravan repræsenterer toppen inden for caravans, og 
er en virkelig ambassadør for den ultimative verden af mo-
bil komfort - med alt hvad hjertet begærer. Blandt udstyret 
er det avancerede vandbårne ALDE centralvarmesystem til 
både el- og gasdrift. Vandbåren gulvvarme. Køleskab med 
separat frostboks er på hele 190 liter. Spinflo gaskomfur 
med 4 blus og indbygget gas/grill ovn. Emhætte stor HEKI 
tagluge/vindue, stereoanlæg med CD, dekorative tagbøjler, 
aluminiumsfælge og ekstra kraftige støtteben, opbevaring-
srum med direkte adgang fra forteltet er blot nogle af de 
faciliteter, der er indbygget i denne flotte vogn.
De to store rundsiddegrupper understreger vognens 
ekstravagance.

Totallængde (mm): 9381 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1820 kg

Forteltmål (cm): 1200 Antal sovepladser: 7

Vejl. udsalgspris: 226.980,- Med læder   235.980,-

2x
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2x

Alpina Supreme 663 PT    

Flottere og mere elegant vogn skal man lede længe efter.
Der er god plads til hele familien – hvert familiemedlem har 
hver sin fast opredte soveplads - forældresoveværelset endda 
med en fritstående dobbeltseng. Udstyret er omfattende: 
Aluminiumsfælge, AKS sikkerhedskobling, glasfibertag, 
glasfibersider, vandbåren gulvvarme, Alde centralvarme, 
190 l. køleskab med separat frostboks, emhætte, Spinflo 
gaskomfur med gasbageovn, stereoanlæg med CD afspiller... 
og rigtigt meget mere! Du bliver flot kørende med en Alpina 
Supreme 663 PT.

 

Totallængde (mm): 8476 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1570 kg

Forteltmål (cm): 1125 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 202.980,- Med læder   210.980,-

Alpina Supreme 743 UK    

Det kræver en vis størrelse bil, hvis man vil være kørende 
campist med denne vogn – særligt hvis man vil udnytte 
den store lasteevne på 700 kg, som denne vogn tillader.
Alpina 743 UK har helt op til 8 sovepladser, som fordeler sig 
på et stort børneværelse med 3 køjer, forældresoveværelse 
med dobbeltseng og springmadras - samt opholdsgruppe. 
Vognen er en rigtig vintervogn med Alde centralvarme 
og vandbåren gulvvarme. Bundisoleringen på 34 mm 
er udført i det effektive materiale Styrofoam. Vand-og 
afløbsslanger er monteret indvendig i vognen for at undgå 
tilfrysning. Den gode isolering samt Seitz vinduerne, 
indbygget i vinduesrammer, gør også vognen behagelig at 
opholde sig i under varmere himmelstrøg.
 

Totallængde (mm): 9338 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1850 kg

Forteltmål (cm): 1200 Antal sovepladser: 9

Vejl. udsalgspris: 231.980,- Med læder   240.980,-

Alpina Supreme 743 UT    

Den funktionelle UT model dækker et ønske fra flere 
campister om en stor vogn med køjer.
Her får man, foruden to virkelig store rundsiddegrupper 
et bord, hvor der er plads til den helt store opdækning. 
Køkkenet har indbygget gasbageovn/grill og fire store 
gasblus indbygget i en unit, samt 190 liters køleskab med 
separat frostboks. Varmen klares af Alde centralvarmesys-
temet og der er vandbåren gulvvarme. God lyd strømmer 
ud af det indbyggede stereoanlæg. Udtræksbar og drejelig 
TV holder. To-akslet undervognen fra tyske Alko samt 
aluminiumsfælge. Taget er i stærkt glasfiber, hvor der 
samtidig er monteret dekorative tagbøjler. Siderne i glatte 
glasfiberplader med indbyggede Seitz kvalitetsvinduer

Totallængde (mm): 9381 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1800 kg

Forteltmål (cm): 1200 Antal sovepladser: 8 

Vejl. udsalgspris: 226.980,- Med læder   235.980,-

3x

alpina supreme Moderne og raffineret 
med det seneste indenfor 
luksusteknologi.

Alpina Comfort 663 PT  

Flottere og mere elegant vogn skal man lede længe efter.
Der er god plads til hele familien – hvert familiemedlem 
har hver sin fast opredte soveplads -forældresoveværel-
set endda med en fritstående dobbeltseng. Udstyret er 
omfattende: Aluminiumsfælge, AKS sikkerhedskobling, 
glasfibertag, gulvvarme, Alde centralvarme med varmt 
vand i hanerne, 190 l. køleskab med separat frostboks, 
Spinflo gaskomfur med gasbageovn, emhætte, stereoanlæg 
med CD afspiller... og rigtigt meget mere! Du bliver flot 
kørende med en Alpina Comfort 663 PT.

Totallængde (mm): 8476 Total bredde (mm): 2480

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1550 kg

Forteltmål (cm): 1125 Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 194.980,- Med læder   202.980,-

Alpina Comfort 743 UK  

Stor flot to-akslet vogn spækket med komfort, og god til 
familien med den store bil – eller eventuelt som stationær 
campingvogn. Her er virkelig tale om en campingvogn 
med opdelte sektioner og masser af plads. Alpina 743 UK 
har helt op til 8 sovepladser, som fordeler sig på et stort 
børneværelse med 2 køjer, forældresoveværelse med 
dobbeltseng og koldskumsmadras - samt opholdsgruppe. 
Vognen er en rigtig vintervogn med Alde centralvarme 
og  gulvvarme. Bundisoleringen på 34 mm er udført i det 
effektive materiale Styrofoam. Vand-og afløbsslanger er 
monteret indvendig i vognen for at eliminere tilfrysning.

Totallængde (mm): 9338 Total bredde (mm): 2480

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1850 kg

Forteltmål (cm): 1200 Antal sovepladser: 8 

Vejl. udsalgspris: 219.980,- Med læder   228.980,-

3x

2x

2x

Alpina Comfort 663 UK    

Perfekt familievogn fra den større Alpina afdeling. Her er 
virkelig plads til de indendørs udfoldelser. Rundsiddegrup-
pen, med det store bord, giver god plads til mange per-
soner. Sjældent får man så stort et bord i en campingvogn. 
Køkkenet giver gode arbejdsbetingelser både med hensyn til 
plads, men også de indbyggede komponenter som opfylder 
kravene til en storfamilies behov.
Mellem køkken og soveværelset er der en udtræksbar, 
drejbar TV holder som muliggør at se TV fra hele vognen.
Bagerst i vognen er der 2 køjer, som kan aflukkes med en et 
forhæng ind til forældre-soveværelset. Desuden har børnene 
deres egen lille lounge i form af 2 små sæder med et bord 
børnene kan hygge sig ved. Herudover udmærker vognen sig 
med masser af skabsplads.

Totallængde (mm): 8556 Total bredde (mm): 2480

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1595 kg

Forteltmål (cm): 1125 Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 192.980,- Med læder   201.980,-

2x

Alpina Comfort 743 UP    

Denne caravan repræsenterer toppen inden for caravans, 
og er en virkelig ambassadør for den ultimative verden af 
mobil komfort - med alt hvad hjertet begærer. Blandt uds-
tyret er det avancerede vandbårne ALDE centralvarmesys-
tem til både el- og gasdrift. Under vinylen er der monteret 
gulvvarme med tilhørende transformer. Køleskabet med 
separat frostboks er på hele 190 liter. Spinflo gaskomfur 
med 4 blus og indbygget gas/grill ovn. Emhætte stor HEKI 
tagluge/vindue, stereoanlæg med CD, dekorative tagbøjler, 
aluminiumsfælge og ekstra kraftige støtteben, opbevar-
ingsrum med direkte adgang fra forteltet er blot nogle af 
de faciliteter, der er indbygget i denne flotte vogn.

 

Totallængde (mm): 9381 Total bredde (mm): 2480

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1710 kg

Forteltmål (cm): 1200 Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 214.980,- Med læder   223.980,-

Alpina Comfort 743 UT  

Den funktionelle UT model dækker et ønske fra flere 
campister om en stor vogn med køjer.
Her får man, foruden to virkelig store rundsiddegrupper 
et bord, hvor der er plads til den helt store opdækning. 
Køkkenet har indbygget gasbageovn/grill og fire store 
gasblus indbygget i en unit, samt 190 liters køleskab med 
separat frostboks. Varmen klares af Alde centralvarmesyste-
met, der er gulvvarme ved indgangsdøren, siddegrupperne, 
bad og køkken. God lyd strømmer ud af det indbyggede 
stereoanlæg. Udtræksbar og drejelig TV holder. To-akslet 
undervognen fra tyske Alko og aluminiumsfælge. Taget er 
i stærkt glasfiber, hvor der samtidig er monteret dekorative 
tagbøjler. Bemærk prisen i forhold til alle andre lignende 
vogne på markedet.

Totallængde (mm): 9381 Total bredde (mm): 2480

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1800 kg

Forteltmål (cm): 1200 Antal sovepladser: 8 

Vejl. udsalgspris: 214.980,- Med læder   223.980,-

2x

2x

Alpina Supreme 563 UL    

Hvis du ikke har noget imod, at nogen vil sende dig lidt 
misundelige blikke, når du ruller ind på campingpladsen 
med din Alpina, er denne vogn noget for dig. Det flotte 
glasfiberkarosseri med Seitz rammevinduer udstråler magt 
over tingene. Indretningen med rundsiddegruppe og de 
to enkeltsenge er ideel for det krævende par, som ønsker 
topkomfort under rejsen. Udstyret er omfattende. I får et 
190 literes køleskab med separat frostboks, Alde centralvar-
mesystem til både gas og 220 volt. Dette system levere også 
varmt vand til køkkenet og gulvvarmen. Når du vil tage et 
brusebad i det lækre toiletrum, er der rigeligt af varmt vand 
til rådighed. Belysningen i vognen er et kapitel for sig. Der er 
indirekte LED belysning, spot og lamper overalt som styres af 
flere betjeningspaneler. Mulighed for lysdæmpning.

Totallængde (mm): 7632 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1450 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 197.980,- Med læder   205.980,-

Camping Finans
- et sikkert valg!

Spørg din forhandler
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Du finder Dansk Camping
Unions perlerække af

campingpladser i Danmarks
smukkeste egne.

Her er miljø, økologi og grøn energi ikke
blot smart markedsføring. Genbrug, affalds-

sortering og lavt C02-udslip er en naturlig
ting for Danmarks store interesse -

organisation for campister. Der opføres
ikke bygninger uden solfangere på taget

og som har et lavt energiforbrug. 

Du får Skandinaviens førende Camping- og
livsstilsmagasin gratis ind ad brevsprækken.
Nu på miljøvenligt papir og vandbaseret
tryksværte.

Prøv en af de 19 campingpladser, hvor du
får 20 procent rabat på overnatningsprisen
og ikke betaler for dine børn, blot du er
medlem. Bo i hytte. I telt. I campingvogn.
Har du børnebørn skal de også opleve na-
turtro camping. Så de kommer ligeledes
gratis med en del af året.

D Færgerabatter

D Gratis Camping Card

D 15% rabat på Pava rustbeskyttelse

D Teknisk vetning gratis

D Testcentre med rabat til campingvogne

D Danmarks store livsstilsmagasin
Camping Fritid gratis

D DCU-rabat på DCU/Falck-pakken til bil
og campingvogn

D DCU-rabatter på overnatninger
-20% på egne 19 pladser

D Særlige medlemstilbud i campingbladet

D 19 velorganiserede campingpladser

D Børn under 12 år gratis med far/mor
på DCU-pladser

D Medlemmers børnebørn
gratis 1. september – 1. april

D Masser af fordelskuponer
til seværdigheder

D Spændende arrangementer

D Rabat hos Applus+ og Tempo 100

D Pensionistrabat i lavsæson
på overnatninger

D Derudover giver en del udenlandske
pladser ligeledes rabat til DCU-medlemmer

D Altid rabat hos Uno-X

D Fordelagtig forsikringsordning
gennem Trekroner

D Og del i en forsikringsordning,
der er skræddersyet til campister.

Så derfor
Kom og vær med iDansk Camping Union.Styrk dig selv ogkampen for et renere

Danmark. 

Desuden får du

medlemsrabatter på:

Naturtro
camping
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