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»Årets Vogn festival« hos ADRIA
forhandlere landet over
I weekenden den 28.‐29. maj holder alle landets forhandlere
af ADRIA ”Årets‐vogn‐festival” hvor det fejres, at Adora 472
LU blev kåret som årets campingvogn 2011.

Danskernes darling inden for campingvogne ‐ ADRIA ADORA 472 LU – blev ikke kun
kåret som årets campingvogn 2011. Om kort tid runder modellen også 1.000
eksemplarer i Danmark alene, og det er flere end nogen anden model i Danmark.
Begge dele fejres i weekenden den 28‐29. maj fra kl. 10‐16 til »Årets vogn Festival«
hos alle landets ADRIA forhandlere.
Gavekort til køberen af eksemplar nr. 1.000
Køberen af eksemplar nr. 1.000 i Danmark kan forvente sig en ekstra overraskelse.
Ikke alene kommer køberen hjem med en ny lækker campingvogn, men det bliver den
eneste som er udstyret med et eksklusivt emblem der fortæller, at vognen er
eksemplar nr. 1.000.
Oven i dette får den heldige køber også et gavekort som kan bruges til køb af
campingudstyr.
Giv din mening til kende og vind TopCamp campingferier
Under hele festivalen kan du gå på opdagelse i de mange ADRIA modeller der i
forbindelse med arrangementet er trukket indendørs.
Giver du din mening til kende i den store konkurrence, kan det være at det netop er
dig der bliver en af de 3 vindere vi udtrækker i TopCamp konkurrencen.
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De 3 gavekort er til »Forår på Hjul« ‐ en pakkeferie der giver dig mulighed for at tage
på alle de campingferier på danske TopCamp pladser i foråret du har lyst til.
Under festivalen vil vi naturligvis også byde på lidt »mundgodt« ligesom butikkerne
landet over disker op med gode tilbud til din næste ADRIA campingvogn.
Du kan komme til »ÅRETS VOGN FESTIVAL« hos alle landets forhandlere i
weekenden den 28. & 29. maj ‐ find din nærmeste forhandler på www.adria.dk.
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