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Isabellas 2014 program byder på en masse spændende 
nyheder. Fra det helt store 4 meter dybe Prisma fortelt til 
Universal 360 – helårsteltet til al slags vejr. Udover nye 
spændende for- og deltelte, finder du også et stort udvalg 
af tilbehør, møbler, en front til Sun Shine og det ekstra 
stærke stel Zinox Mega Frame i Isabellas 2014 program. 

Læs mere på www.isabella.net eller i Isabellas nye  
katalog og tilbehørs katalog, som kan rekvireres hos din 
campingforhandler. 

NYHEDER 2014

Kontakt for nærmeste forhandler: 
Isabella A/S · Isabellahøj 3 · 7100 Vejle
Tel. 75 82 07 55 · info@isabella.net 
www.isabella.net

Jyske Adria Venner blev grundlagt i 2004 og kan således med 
glæde fejre 10 års jubilæum i år. Det har været 10 sjove og 
hyggelige år med masser af sjove ture, gode minder og nye 
venner, som alle brænder for både campinglivet og for Adria-
vogne i alle afskygninger. 
Vi arrangerer normalt 8-10 årlige ture, som ligger jævnt fordelt 
hen over året. Turene foregår i weekends og helligdagsferier, 
og vi har i tidens løb besøgt mange spændende steder under 
ledelse af lokale medlemmer. Ture i Jylland og på Fyn er vores 
speciale.

Hvis du vil læse mere om klubben og vores aktiviteter og om, 
hvordan du bliver medlem, kan du besøge vores hjemmeside 
på adressen www.jyskeadriavenner.klubsider.dk
Vi glæder os til at byde jer velkommen i vores hyggelige og 
rare fællesskab!
 
Med Jyske Adria hilsner
Bestyrelsen

10 års jubilæum
hos Jyske Adria Venner

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:  From Grafisk, Kolding

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.

Velkommen til IN•MOTION 2014 
- ADRIAs eget campingmagasin med spændende 
artikler og masser af nyheder.
Igennem de seneste år har endnu flere danskere fået øjnene 
op for Adria’s mange kvaliteter og fordele hvilket har medført, 
at ADRIA i dag er det mest solgte mærke i Danmark. Det er vi 
naturligvis stolte af og meget taknemmelige for.
I den forbindelse vil vi gerne rette en stor tak til vore mange 
kunder – tak for Jeres tillid til Adria og tak fordi at I har valgt 
netop ADRIA som base til Jeres campingferier.
Med dette er vi også klar over, at det forpligter at være 
danskernes foretrukne. Derfor fortsætter vi den lagte kurs 
og arbejder ihærdigt på at levere det bedste indenfor 
campingudstyr og campingvogne - naturligvis fortsat til 
attraktive priser.
Det synes vi også - i al ydmyghed - at det nye ADRIA-program 
er et godt bevis på.

Adria har gjort luksus-vognen til ”hver mands eje”
Med den nyfødte ”Altea-serie”, der designmæssigt er så 
eksklusiv, kan man nu få en vogn som ligeså godt kunne 
have været designet af en dansker. Altea har da også allerede 
fået kælenavnet ”Mini Astella” på grund af sine eksklusive 
designlinier.
Ud over Altea har Adria-familien fået familieforøgelse med 
den lette Aviva-serie, hvor fokus er rettet mod lette og 
overkommelige vogne. I resten af model-programmet er der 
også forbedringer og nyheder, ligesom der er kommet nye 
indretninger til.
Men vi kan jo ikke skrive os ud af alle herlighederne – de skal 
opleves! Derfor byder vi dig velkommen hos en af vore dygtige 
forhandlere, som står klar til at fremvise de mange nyheder.
God læselyst og rigtig god campingsæson.
 
Med venlig hilsen
Helmer Schmidt, Direktør
ADRIA DANMARK

CampingDanmark.dk
største campingportal for hele familien
           campingdanmark

           campingdanmark

n Gratis APP Camping Danmark og Anne Vibeke Rejser
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Glasfiber er et materiale, der gennem mange år, har vist sin 
styrke og uforgængelighed. Det anvendes i dag overalt, hvor 
der kræves ekstra styrke og smidighed – blandt andet i både-
branchen. Rumfartindustrien anvender i høj grad glasfiber, og 
i dag er det næsten utænkeligt, at en båd eller en autocamper 
ikke også skulle være i dette materiale.

Haglskader på campingvogne 
Der tales meget om klimaforandringer og måske kan de være 
medvirkende årsag til, at man oftere oplever kraftige uvejr 
og haglbyger end tidligere. Og i dag er det ikke begrænset 
til de sydeuropæiske lande men også på vores egne bred-
degrader. Følgeskaderne på huse, biler og campingvogne kan 
være omfattende og især campingvogne har måttet lade taget 
udskifte eller fået pålagt en ekstra tagplade efter et uvejr. I 
nogle tilfælde kan skaderne være så omfattende, at selv en 
nyere campingvogn totalskades.

Sådan minimerer du risikoen for 
haglskader 
Der er flere måder at sikre sig mod haglskader. Man kan lægge 
et såkaldt ”EPDM tag-beskyttelsessystem” ovenpå det eksiste-
rende tag – en ca. 1 mm tyk gummihud som angiveligt kan 
opfange slagene fra haglene. Systemet er dyrt både i indkøb 

og montering og lasteevnen på campingvognen forringes da 
systemet vejer op til 25-30 kg på en mellemstor campingvogn 
(2,2 kg. pr. kvm.)

Der findes en bedre løsning…
Adria valgte for ca. 10 år siden at udstyre flere modeller med 
glasfibertag. Det blev en ubetinget succes og i dag har alle 

Adria modeller, lige fra den billigste til den dyreste, denne faci-
litet. Siden er konceptet udvidet, så siderne, front-og bagende 
nu også er i glasfiber på flere af modellerne.

Tysk magasin: Glasfiber 40 gange 
stærkere end aluminium! 
I en test, foretaget af det tyske campingmagasin ”Caravaning” 
i 2009, viser det sig, at hagl i størrelse mellem 10-30 mm nor-
malt kommer ned med en hastighed på mellem 50-90 km/t. 
Ved laboratorieforsøg kapitulerede glasfiber først ved 360 km/t 
– hvorimod der allerede ved 9 km/t. opstod deformeringer på 
et fladt, limet aluminiums-tag. Det vil derfor være yderst sjæl-
dent, at et glasfibertag beskadiges. Småskader og eventuelle 
krakeleringer (stjerner) i overfladen kan nemt repareres ved, at 
spartle med polyester, slibe ned og polere. Og skulle der opstå 
små-revner i gelcoaten (det yderste lag af glasfiberen) vil der 
ikke trænge vand igennem pladen, da den er ca. 1,6 mm tyk 
med forstærkninger af flere lag glasmåtter og polyester. En 
aluminiumstagplade er typisk 0,5 mm tyk. Glasfiber er nem-
mere at vaske og renholde end aluminium, det er støjdæm-
pende under regnvejr – og så er man sikker på, at der ikke kan 
opstå korrosion.

Glasfiber: Ingen ridser og ”Bilka-
buler” 
Alle kender problemet, når man skal ind på en camping-
plads og grenene hænger lavt og ud over køresporet. Her er 
glasfibersiderne upåvirkede og i værste fald kan eventuelle 
småridser nemt poleres væk. Kommer en stoleryg for tæt på 
vognsiden, vil man heller ikke opleve ”Bilka-buler” som man 
ellers ofte ser på en aluminiumsside.
Der er således mange fordele ved glasfiber – den eneste 
ulempe er, at et tag vejer ca. 5-6 kg mere, end et tag med alu. 
Til gengæld er gevinsten så stor, at dette kun er en ubetydelig 
detalje i forhold til den styrke og holdbarhed man opnår med 
glasfiber.
Det er ikke et spørgsmål om man som campist kommer ud for 
et haglvejr… det er kun et spørgsmål om, hvornår!

Modeller med glasfiber
Alle Adria modeller har glasfibertag. På modelserierne Action, 
Adora, Astella Glam og Alpina er sider, front og bagende også 
bygget i glasfiber.

Beklædt med aluminium på tag og sider! Sådan har størstedelen af campingvognene set ud igennem årtier, 
men siden midten af 2000-tallet har glasfiber vundet mere og mere indpas. Hvorfor nu det tænker du måske? 

Få indblik i glasfiberens bomstærke fordele.

Er glasfiber stærkere end 
aluminium? Familieparadiset på stranden
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Hvorfor vente med 
en ny campingvogn?

Køb nu og betal om 12 måneder

Hasmark Strand Camping er en campingoplevelse af 
de store. Den populære campingplads ligger på Nord-
fyn, lige ned til Fyns mest populære familiebadestrand 
og samtidig blot 15 km fra de mange oplevelser i og 
omkring Odense.

Hvis dit ønske er en stor, moderne og børnevenlig campingplads, er Hasmark Strand Camping et 
rigtig godt bud. Her finder i alt, hvad I kan ønske jer af aktiviteter og oplevelser for hele familien – 
uanset om I er til action og leg eller afslapning og god, dansk hygge.
Både børn og voksne nyder at benytte det 650m2 store indendørsbadeland, og når skoleferien 
starter er det 1000 m2 store og opvarmede udendørsvandland pladsens helt store trækplaster.
Læs mere om Hasmark Strand Camping og de mange muligheder på www.hasmarkcamping.dk

Familieparadiset på stranden
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Det perfekte match 
– lille campingvogn til lille bil

Har du en lille bil, så har vi testet denne lille campingvogn, Adria Aviva 390 PS, som måske passer perfekt. 
Den er indrettet til to voksne og perfekt til både at køre fra sted til sted men også til at ligge samme sted 
i  længere tid. Den kan komme frem over alt.

Hyggelig indretning
Det første du vil lægge mærke til, når du træder ind af døren, er at den 
er hyggelig.   Nærmest som et lille dukkehus, men hvor der alligevel er 
fundet plads til alt det du har brug for. Imponerende.

Sov godt på ferien
Noget af det vigtigste på en ferie er at sove godt, og selvom der går 
meget plads fra til dobbeltsengen, er det komfortabelt, at du ikke skal 
redde senge hver aften.   Under sengen er der et stort magasin med 
god opbevaringsplads.  Der er også overskabe til tøj og andre lettere 
genstande.

Hjertet er i midten
I denne model er hjertet midt i campingvognen. Her er der både sid-
degruppe, hvor der god plads til to, men et par børnebørn kunne der 
også blive plads til.   Bordet kan slås ned til en lille seng.   Køkkenet med 
køleskab, komfur mm er lige ved hånden.   Her er et af eksemplerne på, 
hvor godt pladsen er udnyttet, fordi det ene gasblus er placeret tættere på 
håndvasken i en fleksibel løsning, hvor du ikke nødvendigvis behøver at 
bruge det.   Varmeapparatet er også centralt placeret i denne afdeling.

Alt i et badeværelse
Lidt kækt kan man godt sige, at du ikke kan skifte mening på toilettet, 
men hvor meget tid er det også lige du skal bruge der?  I væggen over 
toilettet er pladsen igen udnyttet perfekt, således at håndvasken kan 
gemmes væk, når den ikke bruges.

Glasfiber og frihed
Adria Aviva 390 PS er udvendigt ikke noget særlig, men omvendt også 
meget tidsløs.   Design er én ting og en smagssag, men camping-
vognens, front, bag og tag er konstrueret af glasfiber, hvilket minimerer 
risikoen for haglskader.   Endnu et bevis på, at du kan tage denne cam-
pingvogn med over alt.  Ellers er den alt overskyggende fordel ved denne 
Adria, at dens størrelse giver mange feriemuligheder og masser af frihed.

Fakta Adria Aviva 390 PS
n Totallængde 582 cm  
n Total bredde 207 cm  
n Egenvægt 785 kg  
n Max tilladt totalvægt 1100 kg 
Aviva fås også i tre større modeller.  

Hyggelig inderetning

Dobbeltsengen gør at du ikke skal redde seng hver aften

Pladsen er godt udnyttet

Igen er pladsen godt udnyttet i Adria Aviva 390 PS

En campingvogn du kan have med alle steder



7

Du kender det sikkert: Kaffepletter, en iturevet 
side eller måske har hunden ædt halvdelen af 
brugermanualen. Sagt på godt jysk, så er det 
”træls”, når dine manualer forsvinder eller går 
til. Men nu er ikke længere grund til at fortvivle, 
for alle manualer til din Adria findes nu også i 
det digitale univers.

En smartphone, iPad eller en anden tablet er 
efterhånden hvermandseje og de fleste tager 
også de små elektroniske apparater med på 
ferie. Her gemmes feriebillederne, der surfes 
efter seværdigheder i området og der sendes 
hilsner via e-mail til familien derhjemme. 
Men mange bruger nu også deres iPad til at 
samle brugermanualer til bilen, brødristeren 
eller fryseren - og nu også til campingvognen. 
Fordelene er åbenlyse: Den fylder ingenting og 
man ved altid hvor den er, så man kan finde 
manualerne på ingen tid.

Gem Adria manualerne på din 
iPad eller smartphone
I 2012 åbnede Adria Danmark en ny 
serviceside, der samler relevante oplysninger og 
dokumenter til ejere af en Adria. Her finder man 
også Adria-manualer på campingvogne for 
årene 2005-2012, men også brugermanualer 
på diverse installationer i campingvognen 
- eksempelvis komfuret, radio/CD afspiller, 
varmeapparater m.m.

Alle manualerne er lagt ud i PDF-format, 
hvilket betyder, at de blandt andet kan læses 
i en PDF-reader eller i en af de mange App’s, 
der kan læse PDF-filer. Hos Apple kan man for 
eksempel nemt organisere sine manualer på 
”boghylder” i App’en iBooks, der er gratis.

Her finder du servicesiden
For at komme til Servicesiden skal du klikke 
på menuen ”Manualer & Service” på forsiden 
af Adrias hjemmeside. Smutvejen – eller den 
direkte vej om du vil – er her: 
http://web.adria.dk 

God fornøjelse!

Gem Adria-manualerne på din 
iPad eller PC

Importør: Hedensted Caravan · Vejlevej 40 · 8722 Hedensted · 75 89 06 77Find din nærmeste forhandler på www.PSmover.dk  

PS-mover  
ELEKTRONISK 

·  Elektronisk tilkobling 
·  5 års garanti 
·  Kraftige valser/ruller 
·  Til enkel- eller boogieaksler 
·  Softstart 
·  Lav vægt 
·  Styreboks med integreret hovedafbryder 
·  Godkendt op til 2000 kg på 20% stigning           Tryk dig til   

drømmepladsen   VI HAR OGSÅ OPGRADERINGSKIT  TIL MANUEL MOVER Kittet gør det muligt,  at opgradere din manuelle  mover til elektronisk.  Kittet købes separat.  (kan kun monteres  på PS-movere)  

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

NYHED 
Ny styreboks og  
fjernbetjening  

BEDSTE KØB  “Bedste køb” i DCU test  

”Vinder i KCK test 2012”



Nye regler for kørekort 

B-kørekort:
50 kg-reglen forsvinder. Det betyder, at du efter 19. januar kun skal holde øje med, at totalvægt 
af bil og campingvogn ikke overstiger 3.500 kg – og at campingvognens faktiske vægt ikke 
overstiger det, din bil må trække (koblingsvægten).

KØRSEL I DANMARK: Hvis du har erhvervet B-kørekort før 1. maj 2009, kan du erstatte cam-
pingvognens totalvægt med bilens koblingsvægt (det bilen må trække med bremser), hvis den 
er lavere – men kun når du kører i Danmark. 

KØRSEL I UDLANDET: I udlandet må campingvognens totalvægt ikke overstige bilens koblings-
vægt. Er campingvognens totalvægt højere end bilens koblingsvægt, er det derfor nødvendigt 
at få omsynet campingvognen, således at campingvognens totalvægt ikke overstiger bilens 
anførte koblingsvægt.

BE-kørekort:
Her er ingen ændringer. Når du har erhvervet BE-kørekort (også kaldet trailerkørekort), gælder 
hverken 3.500 kg-reglen eller 50 kg-regel. Så skal du blot sørge for, at campingvognens faktiske 
vægt ikke overstiger det, bilen må trække, og at bil og campingvogn hver især ikke vejer over 
3.500 kg – 7 tons i alt.

Nyt B+ kørekort:
Vores almindelige B-kørekort har fået en ny kategori – kategori B+. Denne nye kategori giver 
chaufføren ret til at køre et vogntog, som er en bil plus en trailer eller campingvogn, på op til 
4250 kg, uanset om traileren eller campingvognen overstiger 750 kg i totalvægt.
Dette adskiller sig fra den almindelige kategori B, som giver chaufføren ret til at køre et vogntog 
på op til 4250 kg, men hvor anhængerens totalvægt IKKE må overstige 750 kg eller et vogntog 
med en samlet vægt på maksimalt 3500 kg, men hvor anhængerens vægt gerne må overstige 
750 kg.

Du kan læse mere om de nye regler på www.retinformation.dk
Kilde: dcu.dk og campingdanmark.dk
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I starten af 2013 trådte de nye regler for kørekort i kraft. Regeringen har vedtaget ændringer, 
som kan have betydning for campisterne. Så vær sikker på, at du har det nødvendige kørekort, 
inden du triller afsted igen med campingvognen.



Alle Adria-ejere kan melde sig ind i vores klub. Det koster kun 
125 kr. pr. år at være medlem, og til gengæld får du mulighed 
for at deltage i mange forskellige arrangementer, som med-
lemmerne selv stabler på benene i løbet af året.
I 2013 har vi haft en del arrangementer, herunder 4 ture til 
udlandet. Så hvis du er lidt usikker på at køre selv i udlandet, 
får du som medlem gode muligheder for at slå følgeskab med 
andre glade campister, hvoraf mange er erfarne. 
Årets udlandsture gik blandt andet til Föhr, til Budapest og 

til Norges højland. Til sidst blev der sluttet af med en øltur til 
Brygge i Belgien.
I det nye år er der allerede 13 forskellige arrangementer på 
programmet som fx Ferie for alle, Jokkmokk vintermarked i 
Sverige, Bornholm, Kr. Himmelfartstur til Rügen, besøg på 
Helgolands fugleklipper, sommertur til Limfjordsøen Fur, 
Adria-arrangement på Hanstholm Camping, Western Weekend 
på Løgballe Camping, Tur til Normandiet og Gourmet-arrange-
ment på Ribehøj Camping.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at melde dig ind, er du 
velkommen til at sende mig en mail. Du kan også læse mere 
på vores hjemmeside, www.adriaclub.dk

På bestyrelsens vegne
Preben Stenberg Eriksen
formand@adriaclub.dk
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Adria Club Danmark er en hyggelig klub, hvor det sociale samvær er sat i højsædet.

Rundt i Europa med 
Adria Club Danmark



10

Den ku’ ligeså godt ha’ været dansk!
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Den ku’ ligeså godt ha’ været dansk!

Adria’s lette Altea-serie har fået helt nyt liv til sæson 2014. Alt fra yderst til inderst er blevet nytænkt og resultatet? Det er så  
stilrent at man kunne mistænke slovenerne for at have haft en dansk designer med ved udviklingsbordet. 

De stolte danske designtraditioner må have været en stor 
inspirationskilde, da de Slovenske designere lagde tegningerne 
til den nye Altea på tegnebrættet. Minimalistisk design med 
lige linier og store glatte flader, lækkert køkken med brede 
skuffer og masser af aflæggeplads samt tekstiler der ligner 
dem fra den flotte og komfortable sofa i det seneste boligkata-
log. Der er ikke sparet på noget.

Et køkken i særklasse
Køkkenet er Adria’s eget ved navn ”Smart-kitchen” og er 
nyudviklet. Filosofien er, at alt skal være rengøringsvenligt, 
arbejdspladsen optimeret og der skal være god aflæggeplads - 
ligesom køkkenet du kender hjemmefra.

Den nyudviklede kogeø med 3 gode blus og vask er lavet i ét 
stykke - så er det nemt at rengøre efter brug. Samtidig har det 
optimeret arbejdspladsen, som er lige dér hvor du normalt står 
og arbejder i et køkken.

Fyldt med aftenhygge
Møbelfarverne og tekstilerne er holdt i lyse gyldne farver hvil-
ket giver en luftig og lys rumfølelse - man føler sig på ingen 
måde klemt i en Altea.
Når aftenfreden sænker sig efter en god dag samles man i sid-
degruppen for at snakke om dagens oplevelser og hygge. 
Med et klik tændes det indirekte LED-lys ved overskabene og 
indhylder vognen i en varm og hyggelig aftenstemning.

Altea fåes fra kr. (108.980) for den lille Altea 
392 PH til 132.980 for den store Altea 552 PK.

Standardudstyret omfatter:
- Haglsikret glasfibertag
- Integreret hjulafdækning
- Modulopbygget ”i-shape” front og bagende
- TV-arm

- Anti-allergi madrasser
- Stemningsfyldt LED-belysning
- Stor ovenlys-tagluge
- Myggenet/mørklægning for alle oplukkelige vinduer
- 2-delt dør med vindue

- Truma varmesystem & varmt vand
- ERGO badeværelse med brusesøjle
- Adria’s unikke ”Smart Kitchen”
- ”Luk-let” køkkenskuffer
- Indbygget ferskvandstank - 50L

FAKTA:

8 forskellige indretninger
Altea-serien fås i 8 forskellige indretninger - lige fra den 
overkommelige Altea 392 PH der imponerer med sit 190L 
store køleskab hvilket er meget usædvanligt for en vogn under 
4 meter. 
I den anden ende af skalaen finder man den største køjevogn 
Altea 552 PK med soveplads til 3 børn, 2 voksne samt 2 ekstra 
opredninger.
Ind imellem disse 2 modeller er der flere <indretninger med 
dobbeltsenge, enkeltsenge og køjevogne.

ALTEA



kke siden 70’erne har Isabella haft et fortelt med 4 meter i dybden. I år kan du igen finde et 4 
meter fortelt i Isabellas sortiment – det helt nye Prisma. Prismas styrke og fleksibilitet gør det til 
det ultimative fastliggertelt, hvori der er kombineret alt det bedste fra en Penta og fra en Forum. 
Fronten på Prisma kan flyttes frem og tilbage, og der skabes et opholdsrum med en overdækket 
terrasse. Ved tilkøb af ekstra fronter har du tilmed mulighed for at bygge en forstue i forteltet. 
For at sikre størst mulig stabilitet leveres Prisma udelukkende med det ekstra stærke Zinox Mega 
Frame stel. Teltdugen er i det nye super stærke Isacryl Deluxe, der gør teltet ekstra holdbart. 
Ønsker du at bruge Prisma som helårstelt kan ekstra stænger tilkøbes for at sikre særlig god 
stabilitet i ydersæsonerne. Altså det ultimative fastliggertelt! 
Det nye stærke Zinox Mega Frame, er et kraftigt stålrørsstel med svejsede hjørner og dobbelt 
skruelås på stængerne. Mega Frame modstår kraftige storme, snefald og store regnmængder, og 
kan stå hele året med et heltelt, som er beregnet til helårsbrug.  

Nye rejse- og deltelte samt annex i fuld ståhøjde
Det velkendte Capri fortelt er i år blevet endnu bedre, og hedder nu Capri Coal. Capri Coal er ideel 
til rejsecampisten, da det er fremstillet i let acryl, der gør teltet let at transportere. Det er hurtigt 
at stille op, så du let kan flytte dig fra sted til sted. Går rejsen til varmere himmelstrøg giver Capri 
Coals store myggenetsvinduer god ventilation uden generende insekter på varme sommerdage 
og nætter. 

Magnum har fået en storebror, delteltet Magnum 250 Coal. Magnum 250 Coal er som navnet 
afslører, 250 cm i dybden, og er dermed et godt og rummeligt rejsetelt. For at sikre et godt 
indeklima, har Magnum 250 Coal et væld af udluftningsmuligheder og er fremstillet i åndbart 
Isacryl materiale. 
Ønsker du at nyde årstidernes skiften på campingpladsen, er Universal 360 delteltet det perfekte 
valg. Teltets store styrke og stabilitet gør Universal 360 Coal ideel til camping i al slags vejr. 
Universal 360 Coal er i flotte grå og sorte farver, der giver teltet et afdæmpet og moderne look. 
Har du brug for ekstra sovepladser, ekstra opbevaringsplads eller en udestue, kan du udbygge 
dit 250 cm for- eller deltelt med det nye Annex 250 Coal. Annekset har store vinduespartier, fuld 
ståhøjde og er yderst rejsevenligt, da vægten holdes nede med det lette CarbonX-fiberstel. 

Sun Shine front og dørmarkise til campingvognen
Har du et Sun Shine solsejl, kan du nu tilkøbe en front dertil og lynhurtigt omdanne Sun Shine 
til et let rejsetelt (Kan også bruges på Sun Blue). Sun Shine fronten har dobbelte lynlåse i begge 
sider, så den kan lynes sammen med kanalstykkerne ved sidebenene på Sun Shine. Fronten har 
to indgangsdøre og store vinduespartier og kan deles på midten med en lynlås. 
Med en dørmarkise til din campingvogn får du en hurtig og stabil løsning til overdækning af 
indgangsdøren i campingvognen. Du kan dermed åbne døren til campingvognen uden det 
regner eller sner ind. 

– flotte for- og deltelte og lækkert tilbehør
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Isabellas 2014 program byder på en masse spændende nyheder. Fra det helt store 4 meter dybe Prisma fortelt til Universal 360 
– helårsteltet til al slags vejr. Ud over nye spændende for- og deltelte, finder du også et stort udvalg af tilbehør, møbler, en front 
til Sun Shine og det ekstra stærke stel Zinox Mega Frame i Isabellas 2014 program.

Nyt program fra Isabella  



Praktiske organizere, en ny lampeskærm og lækre møbler
I Isabellas 2014 program finder du to nye organizere – Multi Organizer og Flex Organizer. Multi 
Organizer stilles på gulvet i forteltet, og er den perfekte opbevaringsplads til f.eks. sko, strand-
ting, blade eller strikketøj. Multi Organizer har 3 store rum samt yderrum og bærehåndtag. 
Flex Organizer, hænges op i overliggeren eller tagstangen i forteltet med et smart velcro-
ophæng. Den har ét stort rum, inddelt med en hylde, og netlomme på hver side. Flex Organizer 
er perfekt til opbevaring af f.eks. kopper, spil, håndklæder eller familiens cykelhjelme. Begge 
organizere klappes sammen, så de næsten ingenting fylder, når de ikke er i brug.
Den nye lampeskærm hedder Black Chintz, og er en lækker sort lampeskærm i flot sort blankt 
stof, der passer perfekt til alle Isabellas for- og deltelte. 
Lækre stole, praktiske borde, rummelige foldeskabe, en strandmåtte og en foldud-seng er 
nogle af de møbler du finder i Isabellas sortiment i den næste sæson. 
De praktiske foldeskabe er rummelige og gode til at opbevare alt fra håndklæder til køkkengrej 
eller toiletsager. Skabene fås i tre forskellige størrelser og kan foldes sammen og pakkes sam-
men i den medfølgende taske, der gør skabene nemme at transportere. 
Isabellas campingborde fås i flere forskellige størrelser. Bordene kan klappes sammen og fylder 
dermed minimal plads ved opbevaring og transport. De har en praktisk grå overflade, der er 
nem at tørre af. 
Har du brug for en ekstra seng eller en lækker solseng er Isabella Folding Bed løsningen. 
Foldud-sengen er let at transportere, let at slå ud og pakke sammen og er god at ligge på. Har 
du derimod brug for en let løsning når du vil en tur til stranden, er Isabellas Beach Mat perfekt. 
Strandmåtten er nem at have med, da den er forsynet med skulderem og vejer minimalt. 
Hovedgærdet kan rejses til siddeposition, og har et smart rum til opbevaring, der lukkes med en 
lynlås.

13

Nyt program fra Isabella  

Isabella Carpet – det perfekte tæppe til dit fortelt
Isabella Carpet passer perfekt til dit Isabella fortelt og du har mulighed for at vælge mellem 
mange forskellige varianter og farver. Tæpperne kan klippes til uden at flosse og dermed tilpas-
ses ethvert fortelt.
Der er lidt for en hver smag i Isabellas 2014 program – hvad enten du skal have et nyt lækkert 
fortelt, eller skal have praktisk udstyr til sommerens campingture. 

Læs mere om sæsonens nyheder på www.isabella.net

Test din Adria-viden og deltag i konkurrencen 
om en slæbehest til din campingvogn!

Klik ind på www.adria.dk/konkurrence og test din Adria 
viden (tip: du finder det rigtige svar her i bladet). 
Der trækkes lod om en PS-Mover blandt alle de 
korrekte besvarelser.

Du kan deltage frem til den 30. maj og vinderen 
offentliggøres efterfølgende på www.adria.dk samt 
på Adria’s Facebook-side. 

God fornøjelse!

www.adria.dk/konkurrence

DELTAGINDEN30. MAJ
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Anderledes campingferie i Kroatien

Af Anne-Vibeke Isaksen
Foto Rasmus Schønning

Nabolandet til Adrias hjemsted er Kroatien, og det er et 
land, som mange tusinde danskere ynder at besøge hvert år. 
Halvøen Istrien, der går ud i Adriaterhavet, har i mange år 
været favoritdestinationen blandt alle områder i landet. 
Men hvad med at udforske nye sider af det solrige ferieland, 
og tage på campingferie i Kvarner? 

Det kroatiske område Kvarner er på ingen måde det mest kendte i landet, men det har alligevel 
utrolig meget at byde på, fordi det både har nationalparker, bjerge, kystlandskaber og et ørige i 
det badevenlige Adriaterhav. Området er fyldt med gode campingpladser i alle prisklasser. 

Kroatiens mest kendte nationalpark 
Kroatiens og dermed også Kvarners mest kendte nationalpark hedder Plitvice og består af 16 
søer, der fordeler sig over 300 km2. Parken kan ikke beskrives – den skal simpelthen opleves og 
du skal sætte god tid af til det, fordi det dækker et stort område og det tager tid at komme rundt 
både til fods, med tog og små både.
Plitvice søerne kom på UNESCOS Verdensarvsliste allerede tilbage i 1979 og i alle de 
mellemliggende år er der blevet udviklet i hele området, så det i dag fremstår særdeles 
fremkommeligt og dermed en oplevelse for stort set alle. I busser bliver du transporteret ud til 
de bagerste søer og herfra kan du så gå og sejle tilbage til de nederste søer. Det er en tur på ca. 
otte km, men højdeforskellen mellem den øverste sø og den nederste sø er kun 133 m.

Det er dog antallet af vandfald der imponerer allermest for der er vandfald over alt og du ser 
dem enten fra bredden eller når du passerer de mange gangbroer, der er over søerne. Der er ikke 
noget at sige til at Plitvice besøges af over 1,2 mio. turister hvert år. Stå tidligt op og glæd dig til 
en uforglemmelig oplevelse.
Der er to parkeringspladser, hvor du kan stille bilen. Derfra er det ud på gåben. Så husk gode sko. 
Flere steder er der små traktørsteder, hvor du kan få både mad og drikke. Stedet er ikke egnet til 
klapvogne eller andre køretøjer med hjul. Helt små børn anbefales at tage med i en bærestol

Øferie på en af Kroatiens bedste campingpladser 
Øen Krk er som en af de få øer i Adriaterhavet der er forbundet til fastlandet med en bro. Du 
betaler kun, når du kører over på øen og det vil med andre ord sige at det er gratis at køre på 
broen, hvis du kommer til Krk med færge fra en anden ø. Krk er på størrelse med Bornholm 
og den mest besøgte ø i Adriaterhavet. Den er frodig og grøn og fyldt med vinmarker, hvor 
du flere steder kan smage på de skønne dråber. Specielt deres hvidvin er skøn forfriskende en 
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Camping Finans
- et sikkert valg!

Spørg din forhandler

REJSETIPS:
Mellem Plitvice søerne og øen Krk kan du lægge vejen forbi den romerske kystby Senj.

Har du ekstra tid så tage via øen Rab, hvor der også er gode campingpladser. San Marino på 
Rab har sandstrand og det er ret usædvanligt i Kroatien.
Det er let at komme rundt, for der er gode veje og udmærket skiltning, selvom nogle af 
ordene er lidt uforståelige, så går det fint med at finde vej. Det er let at køre med camping-
vogn også på øerne.

Her boede vi: 
Campingpladsen Camp Turist ligger 10 km fra Plitvice søerne. En hyggelig plads med både 
campingvogne, autocampere og lejligheder. Campingpladsen, der er fra 1968, har gode 
faciliteter og en udemærket restaurant.
Camping Krk på øen af samme navn er anlagt på terrasser så alle har havudsigt og udsigt 
til byen Krk. En udsigt man aldrig bliver træt af. Faciliteterne er moderne, god adgang 
til badning, suveræn infinity pool, wellness, sport, børneaktiviteter og en suveræn god 
restaurant.

Se også www.camping-adriatic.com/dk

Mere Kroatien: 
På www.CampingDanmark.dk finder du campingpladser i hele Kroatien og mange af dem 
har vi besøgt i forbindelse med tv optagelser eller andre rejser. Du kan finde både Istrien 
Rundt og øhop i Dalmatien. Der er også beskrivelser af øerne Cres og Rab.

varm sommerdag. Byerne er små men gemmer på en spændende historie. Specielt byen 
Krk, der ligger få km fra campingpladsen af samme navn. Denne campingplads var tidligere 
naturistplads, men nu er der investeret millioner i moderne campingfaciliteter, der gør den til 
øen bedste. Beliggenheden er der heller ikke en finger at sætte på. Alle pladser har havudsigt. 

Kroatien har det hele 
Kroatien er beskikket med både et godt klima, suveræne ferieoplevelser uanset om du vil være 
aktiv eller dase, og selv om der er stor forskel på campingpladserne, så findes alt lige fra meget 
primitiv til topmoderne. Kombinationen af Plitvice og Krk er bare et set-up. Dem kan der laves 
mange flere af alt efter hvad du er til. En ting er dog sikker; Kroatien og Kvarner skuffer ikke.
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Hvorfor vente med 
en ny campingvogn?

Køb nu og betal om 12 måneder

Tv-programmer hver mandag aften
Tv-serien Anne-Vibeke Rejser fortsætter succesen og er fortsat 
bland de mest sete programmer på dk4, der i dag sender 
til 1,9 mio. danske husstande og dermed betragtes som 
landsdækkende. 

- Det er så skønt at så mange danskere har taget dk4 til sig 
og ser med hver mandag. Jeg forsøger at komme omkring 
alle campingformer og campere hvert år i alt fra telt, 
teltvogne, campingvogne og autocamper i både Danmark 
og udlandet. Variationen er vigtig. Jeg camperer også på 
alle årstider, fordi camping uden for højsæsonen og om 
vinteren er noget helt særligt, siger Anne-Vibeke til Adria 
Magasinet.

Alle campingrejserne kan følges på en af Danmarks største og 
mest besøgte campingportaler CampingDanmark.dk – både i 
form af rejseblok, artikler, tests og gratis tv-klip – heraf meget 
om bl.a. Adria.

Ny APP – Anne-Vibeke Rejser
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. 
CampingDanmark.dk lancerede for tre år siden Danmarks 
første App Camping Denmark, som du kan hente gratis i App 
Store og Google Play. 40.000 har allerede downloadet denne 
App og her får du alle campingpladser, campingforhandler, 

nyheder og tv-klip helt gratis. I den nye App kan du se alle 
programmerne i fuld længde i serien Anne-Vibeke Rejser. Søg 
efter Anne-Vibeke Rejser i App Store.

Campingpatruljen med Anne-Vibeke, Martin og 
Ketil fortsætter
I marts måned er der premiere på dk4 på Tv-serien 
Campingpatruljen, der tager pulsen på forskellige 
campingpladser i landet og det er Anne-Vibeke sammen med 
de to herlige børneværter Martin og Ketil – kendt fra TV2.

- Vi kommer til at vise camping på en hel ny måde og med 
meget mere humor end vi plejer. Det kan ikke undgås med 
Martin og Ketil på holdet, siger Anne-Vibeke Isaksen til 
Adria Magasinet.

Gratis Fordelsklub
På CampingDanmark.dk kan du oprette din helt egen gratis 
rejseblog, 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. Følg også mange af Anne-
Vibekes rejser i Resebloggen.
Det er også helt gratis at bruge de mange fordele som 
CampingDanmark.dk skaffer til medlemmerne.

- Vi har mere end 15.000 medlemmer i vores gratis 
fordelsklub på CampingDanmark.dk. De får bl.a. Best Deal 
camping Guiden og en masse gode tilbud i vores webshop, 
fortæller Anne-Vibeke. 

Et liv med camping i over 15 år
Anne-Vibeke har camperet i mere end 15 og alle rejserne 
foregår sammen med hendes mand tv-fotograf Rasmus 
Schønning og parrets to børn Mie og Mathias, der har 
camperet siden de var helt små.

- Det kan siges meget kort. Vi elsker camping og selvom 
vi også rejser på andre måder, så er der ingen andre 
ferieformer, der kan det camping kan. Det er især friheden 
og samværet på lidt plads uden kalender og Play Station, 
der tiltaler os. Vores yndlingsaktiviteter er at sysle med bål, 
fiskeri, gå ture i naturen og så elsker vi at komme tæt på 
vilde dyr, når det kan lade sig gøre. Alt dette kan vi gøre 
på camping, afslutter Anne-Vibeke, der sammen med 
familien har camperet i over 80 lande.

Følg Anne-Vibeke og alle hende campingaktiviteter på 
www.CampingDanmark.dk eller www.Facebook.com/
CampingDanmark og www.Facebook.com/AnneVibekeRejser

Camping er min passion - masser af camping fra 
CampingDanmark.dk og Anne-Vibeke Rejser i 2014

Campingpatruljen med Anne-Vibeke, Martin og Ketil 
har premiere i marts på dk4.

Anne-Vibeke tæt på grizzlybjørn i Canada 
– selvfølgelig også på en campingtur.

Anne-Vibeke sammen med sin mand tv-fotograf Rasmus Schønning.

Tv-vært Anne-Vibeke Isaksen, der også står bag portalen CampingDanmark.dk, er klar med masser af camping- og 
rejseprogrammer på dk4. Det er hver mandag aften kl. 20.00 og 20.30. Foto Rasmus Schønning og Lasse Løndahl

Danmarks ny App hedder 
Anne-Vibeke Rejser og er 
helt gratis.
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Velkommen til Danmarks 
bedste campingplads

Hasmark Strand Camping . Strandvejen 205 . 5450 Otterup 
E-mail: info@hasmark.dk . Tlf.: 64 82 62 06

På det skønne Nordfyn, lige ved Fyns måske bedste badestrand, finder du en perle af en campingplads, 
hvor både placeringen, stemningen og faciliteterne er helt i top.

På Hasmark Strand Camping får du bl.a.:
n Opvarmet badeland – både inde og ude
n Skøn wellness-afdeling inspireret af den nordiske mytologi
n Gode pladser og fine servicefaciliteter
n 5 spændende legepladser fordelt ud over pladsen
n Børnevenlige omgivelser fulde af eventyr
n Let adgang til masser af forskellige oplevelser på Fyn

Se mere på www.hasmark.dk og kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille en plads.



Aviva: Ny serie af lette og enkle rejsevogne

Aviva-serien tager dig ”back-to-basic” kun udstyret med det basale: gode 
komfortable senge og siddepladser, et godt køkken og toiletrum. Vælg mellem 
4 indretninger som både passer til parret og til børnefamilierne med behov for 
mange sovepladser. Og prisen? Den er så uforskammet attraktiv at man næsten 
tror det er løwn…

n Standardudstyret omfatter bl.a.:
 Varmt vand i køkken og bad • haglsikret glasfibertag • Heki S tagluge • myggenet 
og mørklægningsgardiner ved oplukkelige vinduer • Truma S3004 varmeovn • 
brusebund og bruseafdækning i badeværelse m.m.

Adria Aviva

Overblik - Modelserie
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Adria Altea Side 20

Adria Adora Side 20 Adria Alpina Side 22

Adria Astella Glam Side 22

Action: Så lille og let at de fleste biler kan være med

På trods af den beskedne størrelse er Action nærmest overnaturlig rummelig. Den 
har alt det som en større campingvogn har af komfortabelt udstyr, veludstyret køk-
ken og badeværelse, behagelig siddegruppe og meget mere. Og så er totalvægten 
så lav, at de fleste biler kan spændes foran.

n Standardudstyret omfatter bl.a.:
Højttalere + installationssæt til radio • aluminiumsfælge • støddæmpere • AKS 
sikkerheds-kobling • Tv-holder • varmeovn med blæser • kassetterollos med 
myggenet m.m.

Adria Action



SERIE / MODEL
MÅL - TOTAL

LÆNGDE  HØJDE  BREDDE
FORTELT

A-MÅL
EGEN
VÆGT

TOTAL
VÆGT

SOVE
PLADSER

VEJL. PRIS
M/TEKSTIL

VEJL. PRIS
M/LÆDER

AVIVA LITE
390 PS  538  258  207 850 785 1.100 4 93.980,-

Vogne med dobbeltsenge

19

ACTION
361 PD  528  255  220 Special 740 1.000 2 115.980,-

ALTEA
392 PH  609  258  230 850 940 1.300 3 115.980,-

ALTEA
432 PX  643  258  230 900 970 1.300 3 116.980,-

ALTEA
462 PU  678  258  230 925 985 1.300 4 119.980,-

ADORA
462 PU  658  258  230 925 1.050 1.300 4 137.980,-

ADORA
462 PU - XL  658  258  230 925 1.050 1.500 4 139.980,-

ADORA
512 UP  704  258  230 975 1.150 1.500 4 146.980,-

ADORA
563 PU  751  258  245 1.025 1.270 1.700 4 153.980,-

ADORA
643 UT  823  258  245 1.100 1.450 1.800 4 163.980,-

ASTELLA GLAM
563 PU  774  258  245 1.025 1.575 1.900 2 237.980,-

ALPINA
513 UP  708 258  245 975 1.400 1.700 4 207.980,- 216.980,-

ALPINA
743 UP  965  258  245 1.200 1.850 2.500 5 239.980,- 248.980,-



Altea: Nogen kalder den ”Mini Astella” – vi kalder 
den gennemført lækker!

Altea serien er blevet fuldstændig forvandlet og er nu nærmest fortryllende flot! 
Ude har Altea fået ny ”i-shape” front og bagende mens siden er forsynet med 
integreret teltskinne. Inde udstråler det nye interiør skandinavisk luksusdesign med 
flotte afstemte farver og lækre LED-lys løsninger.

n Standardudstyret omfatter bl.a.:
TV-arm • hjulafdækning • varmt vand i køkken og bad • stemningsfyldt LED 
belysning ved overskabene • Køkkenskuffer med ”luk-let” • ERGO badeværelse • 
Smart-kitchen kogeø • LED teltlampe • glasfibertag m.m.

Adria Altea

Overblik - Modelserie

20

Adria Aviva Side 18

Adria Action Side 18 Adria Alpina Side 22

Adria Astella Glam Side 22

Adora: Mere lys… mere luftig… mere populær end 
nogensinde!

Vores elskede bestseller – Adora-serien – har fået nyt udvendigt design og er 
blevet faceliftet inde med nye eksklusive hynder samt lyse overskabslåger og 
bordplader. Det har gjort Adora endnu mere forførende end nogensinde før. Og 
standardudstyr – det er der stadig masser af! 

n Standardudstyret omfatter bl.a.:
Rummeligt køleskab • gulvvarme • Højttalere + installationssæt til radio • stort 
ovenlysvindue • anti-allergi madrasser • elevation i hovedgærde på sengene 
• køkkenskuffer med ”luk-let” • AKS-sikkerhedskobling • alufælge • integreret 
hjulafdækning • karrosseri i bomstærkt glasfiber m.m.

Adria Adora



SERIE / MODEL
MÅL - TOTAL

LÆNGDE  HØJDE  BREDDE
FORTELT

A-MÅL
EGEN
VÆGT

TOTAL
VÆGT

SOVE
PLADSER

VEJL. PRIS
M/TEKSTIL

VEJL. PRIS
M/LÆDER

ACTION
361 LH  528  255  220 Special 850 1.000 3 115.980,-

ACTION
361 LH
PANORAMA

 528  255  220 Special 850
1.000
1.100

3
119.980,-
121.980,-

Vogne med enkeltsenge

21

ALTEA
472 LU  696  258  230 940 1.075 1.500 5 124.980,-

ADORA
472 LU  672  258  230 940 1.090 1.500 5 139.980,-

ADORA
512 UL  704  258  230 975 1.145 1.500 5 146.980,-

ADORA
542 UT  735  258  230 1.000 1.155 1.500 4 149.980,-

ADORA
612 LU  811  258  230 1.060 1.350 1.800 4 158.980,-

ADORA
613 HT  803  258  245 1.060 1.390 1.700 4 159.980,-

ASTELLA GLAM
663 HT  861  258  245 1.125 1.740 2.000 2 247.980,-

ALPINA
563 LU  775  258  245 1.025 1.560 1.900 5 211.980,- 220.980,-

ALPINA
613 UT  819  258  245 1.075 1.575 1.900 4 213.980,- 222.980,-

ALPINA 
743 HT  948  258  245 1.200 1.900 2.500 5 240.980,- 249.980,-



NYHED: Danskernes foretrukne vintervogn fås nu helt 
ned i 5-meters klassen!

Kun det allerbedste er godt nok til Alpina. ALDE-centralvarme og vandbåren gulv-
varme, ekstra isolering, rigtige ramme-vinduer, tilslutning til byvand, komfortable 
luksushynder, elevation i sengene og vi kunne blive ved! Selv om Alpina er proppet 
med det allerbedste, er prisen alligevel yderst attraktiv og overkommelig. 

n Standardudstyret omfatter bl.a.:
190 liters køleskab med separat frostboks • Alde centralvarmesystem til både gas 
og 220 volt samt vandbåren gulvvarme • LED belysning med elektronisk styring og 
lysdæmpning • luksushynder i siddegruppen • tilslutning til byvand • flere model-
ler med ”ski-luge” • el- og antenneudtag i forteltsiden • modulopbygget ”i-shape” 
front og bagende samt integreret teltskinne m.m.

Adria Alpina

Overblik - Modelserie
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Adria Aviva Side 18

Adria Action Side 18

Adria Altea Side 20

Adria Adora Side 20

Astella Glam: Ny køje-model til familien der sætter 
luxus

Adria overraskede sidste sæson med den banebrydende og luksuriøse Astella 
Glam edition der er proppet med nytænkning og lækre detaljer. I år er der kom-
met endnu en indretning til – en køjemodel. Og så er alle Astella Glam er blevet 
opgraderet med vandbåren gulvvarme.

n Standardudstyret omfatter bl.a.:
ALDE-centralvarme og vandbåren gulvvarme • eksklusivt køkken med ”indret-
selv-skuffer” • 190 L Tower-køleskab med frostboks • gasbageovn • læderbeklædte 
senge rammer • ERGO badeværelse • eksklusivt flammet trædekor • ALKO under-
vogn • alu-fælge • tilslutning til byvand • LED belysning • ”pop-up” TV-løsning 
indbygget i skab • Højttalere + installationssæt til radio og meget mere…

Adria Astella Glam



SERIE / MODEL
MÅL - TOTAL

LÆNGDE  HØJDE  BREDDE
FORTELT

A-MÅL
EGEN
VÆGT

TOTAL
VÆGT

SOVE
PLADSER

VEJL. PRIS
M/TEKSTIL

VEJL. PRIS
M/LÆDER

2x
 (3

x)

AVIVA MOVE
490 CP  706  258  230 975 1.050 1.350 7 108.980,-

2x

 AVIVA MOVE
495 LX  699  258  230 975 1.060 1.350 6 116.980,-

2x

AVIVA SPACE
495 LM  761  258  245 1.025 1.250 1.500 6 129.980,-

2x

ALTEA
462 PK  678  258  230 925 1.020 1.300 6 119.980,-

2x

ALTEA
542 PK  743  258  230 989 1.145 1.500 6 129.980,-

2x / 3x

ALTEA
542 DT  761  258  230 989 1.150 1.500 7 129.980,-

2x / 3x

ALTEA
552 PK  761  258  230 1.000 1.125 1.500 7 132.980,-

2x

ADORA
513 TK  702  258  245 975 1.240 1.500 6 148.980,-

2x

ADORA
563 TK  751  258  245 1.025 1.350 1.700 6 155.980,-

2x / 3x

ADORA
563 PT  752  258  245 1.025 1.365 1.700 7 157.980,-

Vogne med køjesenge
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2x

ASTELLA GLAM
613 PK  825  258  245 1.060 1.700 2.000 4 242.980,-

2x

ALPINA
663 UK  864  258  245 1.125 1.660 2.000 6 217.980,- 226.980,-

3x

ALPINA
663 PT  862  258  245 1.125 1.660 2.000 7 218.980,- 227.980,-

2x

ALPINA
743 UX  937  258  245 1.200 1.860 2.500 7 239.980,- 248.980,-



BØRN PÅ CAMPING
…og store pensionistrabatter

HELE LAVSÆSONEN

Fra det sekund, du er med i DCU, kommer dine børn gratis med på camping hele året

Og bedsteforældre får nu også mulighed for at være alene sammen med de kære børnebørn for: 

MEN IKKE NOK MED DET: 

DCU giver også hele 50 %
rabat til pensionister i lavsæsonen.

Få også del i alle de andre fordele i Danmarks store 
interesseorganisation for campister og andre folk i bevægelse:

• Skandinaviens førende campingmagasin 

direkte ind ad brevsprækken
• Store rabatter hos campingforhandlere
• 20 % rabat på overnatningerne
• Fordelsguide med masser af rabatkuponer
• Billigere færgeoverfarter 
• Teknisk rådgivning
• 23 velordnede campingpladser
• Rabat på 120 partnerpladser
• Rabat, rabat, rabat… når du har mest brug for det

Tilmeld dig på www.dcu.dk og se alle mulighederne. 
Få et gratis prøvenummer af Camping-fritid 
på: e-mail: redaktion@dcu.dkL
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