Autocamp Zara. Mobil Home Park
Jadranska Cesta 33, 23207, Turanj, Croatia

Szalai Ildikó vagyok, én várom az érkező utasokat.
Elérhetőségem: 003620 228 2614 ( VIBER )
email: ildikobony72@gmail.com
GPS koordináta Horvátország, Turanj: 43.966680, 15.413770

Cím alapján:
Horvátország –23207 Turanj, Jadranska Magistrala 33
Útvonal: M7 Budapest –Letenye határ. A határon a legdrágább a pénzváltás. Legyen Önöknél Kuna
( 2 x 186 Kuna) az autópályára. A kártya személyit is elfogadják a határon, nem kell feltétlenül
útlevél, de valamelyik kell a gyerekeknek is. A határt átlépve, pár perc után érkeznek az első
autópálya kapuhoz. Az automata érzékeli a kocsit és kiad egy jegyet, vagy nyomják meg a gombot és
vegyék el a jegyet. Ezt kell odaadni a Zágráb előtti kijáratnál, 47 Kunát kell majd ott fizetni. A
következő kapu Zágráb után lesz. Ismét vegyék el a kártyát, és a jobb oldali sávban haladjanak.
Nemsokára kétfelé ágazik az út, az egyenes belső sáv Ljubjana-Slovénia felé megy tovább, a szélső bal
sávban Rijeka-Split felé kell haladniuk. Ezt követően több kijárat lesz, de Önök Split felé haladjanak,
200 km után már Zadar is megjelenik a táblákon. Az út felkapaszkodik a Velebit hegysége, több
kissebb nagyobb alagúton is átmennek, tartsák be a sebesség korlátozást. Általában 130 km/óra a
maximális sebesség, de a korlátozásokat figyeljék. Keményen büntetnek. Zadar előtt kb. 50 km-rel
elkezdenek ereszkedni, már látják a tengert. A Pag-szigeti kijáró után már figyeljenek, mert a
következő, a Zadar 1-et követő Zadar dél-nél ( Sukosan) kell lejönni az autópályáról. A kártyát átadva
139 Kunát kell fizetni. Folyamatosan haladjanak Sukosan felé. Sukosánba érve, forduljanak balra, a
tengerparti főútra. (Jadranska Magistrala) Haladjanak dél felé, Sveti Petar na Moru-n áthaladva, a
következő nyaralóhely (Sukosantól 15 km-re) már Turanj lesz, kb. 6 órára Budapesttől (633 km) (
https://youtu.be/POxDhl2aOXIA ) a főútról közvetlenül be lehet menni a kempingbe. Ha megérkeztek,
keressenek engem, segítek a bejelentkezésben és átadom a mobilházat és nálam kell fizetni érkezéskor.
A kemping medencéje 1.5 m mély. Csak július, augusztus hónapban használható, saját felelőségre.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2019.
Az év 300 napja derűs és napos, évente 2450 órán át süt a nap (Biograd -a horvát
statisztikai hivatal adatai alapján).
Az éves átlaghőmérséklet több mint 15° C, a középátlag júliusban 25° C.
Tengerparti nyári átlaghőmérséklet: 26 - 32 C
A tengervíz nyári átlaghőmérséklet: 22 - 26 C
Aktuális tenger hőmérsékleti adatokért kattintson ide!

Szupermarket:
Természetesen Horvátországban is találhatóak szupermarketek, mint ahogy
otthon.
Zadarbanban METRO is, ahol a magyar Metro-kártya és az útlevél felmutatásával
lehet vásárolni. Zadarban van még számtalan nagy áruház, pl.: Getro, Konzum,
Baumax, Lidl, ahol bárki vásárolhat.

Szupermarket árak:
Kenyér 6 kuna
Tej (1 liter) 5 kuna
Joghurt 2,50 kuna
Sajt (1 kg) 50-80 kuna
Sör O,5 l 5-6 kuna
Üdítő (1 liter) 6-1O kuna
Hús 1 kg: csirkehús 20 kuna, Sertés: 42 kuna, Marha: 50 kuna.
Minden aktuális élelmiszer és ital árat megtalál itt!
A www.supermarketi.info is jó kis oldal, folyamatosan frissítve közlik a különféle
láncok árait több tucat árura vonatkozóan. A honlaphoz kattintson ide!
(Ajánljuk a google chrome böngészőt , mert az automatikusan lefordítja az
aktuális weboldalt bármilyen nyelvről magyarra.)
Néhány fontosabb link:
Metro honlaphoz kattintson ide!
Getro honlaphoz kattintson ide!
Lidl honlaphoz kattintson ide!
Konzum honlaphoz kattintson ide!
Ina honlaphoz kattintson ide!
Horvát autópálya honlapjához kattintson ide!
Üzemanyag árakhoz kattintson ide!
Horvát autó klub honlapjához kattintson ide!
Horvát időjárás előrejelzéshez kattintson ide!
Magyar nagykövetség honlapjához kattintson ide!
Határőrség honlapjához kattintson ide!
Horvát kompjáratok honlapjához kattintson ide!
Volánbusz honlapjához kattintson ide!
Máv honlapjához kattintson ide!
Malév honlapjához kattintson ide!
Budapest-Zadar volánbusz honlapjához kattintson ide!
(A járatok péntek esti indulással, szombat reggeli érkezéssel és szombat esti
visszaindulással, vasárnap reggeli érkezéssel közlekednek.
Zadari repülőtér honlapjához kattintson ide!

Állatorvosi ellátás:
Horvátországban minden jelentősebb településen működik állatorvosi klinika vagy
rendelő.
Információ: www.veterinarstvo.hr
e-mail: veterinarstvo@zg.t-com.hr
Nyitvatartási idők:
Horvátország Magyarországgal egy időzónában található, nincs időeltolódás.
Bankok és postahivatalok túlnyomórészt 7 - 19 óráig tartanak nyitva. A
főszezonban a postahivatalok egész nap és szombatonként is 21 óráig tartanak
nyitva.
Élelmiszerboltok, gyógyszertárak és áruházak többnyire 8 - 20 óráig tartanak
nyitva, a főszezonban tovább.
A butikok egy része 8 -12 óráig és 16 - 20 óráig tart nyitva.
Fontosabb telefonszámok: 112 bejelentés
Rendőrség (Policija): 192
Tűzoltók (Vatrogasna Sluzba): 193
Mentők (Hitna pomoc): 194
Tudakozó: 985
Közúti segélyszolgálat: 1987
Útinform: (385)(1) 4640-800
Magyar Nagykövetség: (385)(1) 489-0900
Kulturális rendezvények:
Nemzetközi Gyermekfesztivál Sibenikben (június 24. - július 8.)
Dubrovniki Nyári Játékok (július 10. - augusztus 15.)
Dakovoi Hímzési Napok (június 30. - július 2.)
Spliti Nyár (július, augusztus)
Szent Donát Zenei Esték, Zadar (július 4. - augusztus 6.)

Osori Zenei Esték (július 8. - augusztus 26.)
Sinji Alka (augusztus 6.)
Munkaszüneti napok:
január 1. - Új év
január 6. - három Szent király
Húsvét másnapja - Húsvét hétfő
május 1. - Munka ünnepe
Úr napja - változatos ünnep
június 22. - Győzelem a fasiszta harcosok felett
június 25. - Államalapítás napja
augusztus 5. - Haza köszönet napja
augusztus 15. - Nagyboldogasszony
szeptember 8. - Függetlenség napja
november 1. - Mindenszentek
december 25-26 Karácsony

