
 

 

I N V I T A T I E   L A   D E B R E Ţ I N 
 
 

la cea de a XXII-a Intalnire a Radioamatorilor „CIVIS”  

19 - 21 septembrie 2014 

 
Invitatia este pentru radioamatorii persoane fizice, pentru cei pe care ii intereseaza problemele legate 

de CB si PMR radio. Manifestarea este organizata de Clubul Sportiv Radio HAØKDA din Debretin.  
Locul de desfasurare a intalnirii este Campingul DORCAS de langa Debretin. 
Campingul Dorcas se afla la 8 km. sud de oras, pe soseaua 47, catre Hosszúpály. De pe autobusul 

companiei VOLÁN care circula in directia Hosszúpály se coboara la statia ”Vekeri Tó”. 
Participantii care sosesc sambata cu trenul ori cu autobusul, vor fi transportati de catre radioamatorii 

din localitate de la poarta de sosire a garii MÁV - Debretin. Posesorii unui handy pot solicita ajutorul 
statiei de indrumare prin releul de pe canalul RØ. 
Indrumare prin radio: HGØRVA (RV48, ex: RØ) respectiv pe canalul simplex V4Ø (ex: S2Ø). 
Coordonatele GPS ale campingului Dorcas sunt: N. 47,44 898 E. 21,69 006. 
Taxa de intrare: 400 Ft./persoana (numai pentru cei care nu solicita cazare). 
Taxa pentru intrarea autoturismelor: 400 Ft./zi (numai pentru cei care nu solicita cazare). 
In fata campingului Dorcas, din pacate, nu exista parcare. Cei care nu doresc sa intre cu autovehi-

colul, la cca. 150 metrii dreapta, in fata restaurantului Bóbitás exista locuri de parcare din belsug, si cu 
o plimbare de cateva minute se poate ajunge la intrarea campingului. 
Cei care solicita orice fel de cazare la camping, in costul cazarii este cuprinsa taxa de intrare si taxa 

pentru intrarea masinii pentru cele 3 zile. Peste pretul cazarii se percepe suma de 300 Ft./persoana/ 
noapte – impozitul pentru turism. 
Cei care sosesc vineri si nu solicita cazare intrucat dorm in mijlocul propriu de transport achita la 

intrare la receptie taxa de folosinta a campingului de 1.000 Ft./persoana. 
Posibilitatile pentru cazare si preturile practicate sunt urmatoarele: 
- Casute din lemn cu 4 ori 8 paturi suprapuse la pretul de 1.600 Ft./ persoana/ noapte. Casutele pot fi 

solicitate pentru 2 ori 4 persoane.  
- Cazare in bungalouri (camera + cabina de dus pentru 3 persoane) la pretul de 2.700 Ft./ noapte. 
- Casute de vacanta (3 dormitoare, pentru 2 + 2 + 1 persoane, camera de baie, sala de mese) la pretul 

de 3.300 Ft./noapte. 
- Folosirea remorcii proprii pentru 2 persoane si alimentare cu curent electric la 5.000 Ft./ noapte.  
- Locul pentru montare cort pentru 2 persoane la pretul de 2.500 Ft./ noapte. 
Pentru cazare se poate acorda o bonificatie de 10%. 
Masa se poate servi la restaurantul Bóbitás din incinta campingului Dorcas. 
Preturile orientative pentru masa sunt: Micul dejun: 900 Ft./persoana; Masa de pranz la 1.000 Ft./ 

persoana (sambata - gulas); Cina: aprox. 1.800 Ft./ persoana (mancare calda a la carte). Tichetul pentru 
masa de pranz si masa festiva se solicita anticipat la sosirea in camping.  
Cina festiva de sambata seara are loc la Restaurantul Bóbitás la pretul de 3.500 Ft./ persoana. 
Informatii suplimentare, detalii despre intalnire pe siteul lui HAØKA: http://www.ha0ka.hu. 
Rezervari pentru cazare se pot solicita de la Dl. Kovács István, HAØKA, prin posta electronica pe 

adresa: ha0ka@freemail.hu ori prin telefon: +36.30.338.5130. 
Cine solicita cazare direct la camping, sa anunte neaparat ca este radioamator si doreste sa participe 

la intalnire. Nu trebuie platita anticipatie, numai anuntata intentia de participare. Sunteti rugat ca pe 
langa nume, prenume, indicativul de radioamator (daca aveti) sa lasati adresa de contact.  
Informatii la Campingul Dorcas - telefon: +36.52.541.028; +36.52.441.119; fax: +36.52.441.119.  
E-mail: dorcascenter@debrecen.com.  
Organizatorii Va asteapta cu drag impreuna cu membrii familiei si Va doresc distractie placuta. 
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