
 

 

2014. szeptember 5-10. 
(péntektől-szerdáig) 

6 nap 5 éjszaka 
 

Tölts velünk 6 gyönyörű napot Horvátországban! 

A 6 nap alatt bejárjuk a csodás Plitvicei tavakat, megnézzük Trogír, Split, és Omiš, gyönyörű 

városait, majd a vadregényes Cetina folyón kanyoningolunk, raftingolunk, vagy csónakázunk. 

Mindez sok fürdőzéssel és dalmát finomságokkal! 
 

 

Részvételi díj 
 

Felnőttek részére: 140,-EUR + 24.000,-Ft/fő 

14. életévét be nem töltött gyermek részére: 110,-EUR + 24.000,-Ft/fő 
(A kor betöltését a kirándulás időpontjában kell nézni.) 

(A fenti árak 1,-EUR=310,-HUF és 1,-Hrk 43,-HUF árfolyamig, valamint minimum 30 fő 

résztvevő esetén érvényesek!) 
 

A fenti ár tartalmazza: 

 utazás autóbusszal 

 autópálya díjak, belföldi és külföldi parkolási díjak 

 szállás 5 éjszakára (1 éj Gospić, 4 éj Trogírban) 

 félpanziós ellátás (horvát finomságokat tartalmazó reggeli és különleges fogásokat 

tartalmazó vacsorák) 

 kirándulások busszal (Plitvice, Trogír, Omiš) 

 Omiš-i városnézés magyar idegenvezetéssel 

 Aqua Natural Hotelben  

o korlátlan wellness használat (jakuzzi, infra és finn szaunák)  

o kinti medence korlátlan használata 

o légkondicionáló korlátlan használata 

o Wi-Fi korlátlan használata 

o minden szobában magyar nyelvű csatornák 

 

Programok: 
 

1. nap (péntek)  

 

6:30 órakor indulás Budapestről a Hősök teréről a 

Műcsarnok mögül. Utazás a Plitvicei tavakhoz. (kb.: 550 

km) érkezés kb.: 14:00 órakor. 

A tavak megtekintése a „nagytúra” keretében. (kb.: 5 óra). 

Figyelem! A parkba rossz idő esetén is bemegyünk, így, 

vízálló, meleg ruháról és cipőről mindenki 

gondoskodjon!! 

 

Utazás a szállásra: Hotel Ana – Gospić Horvátország 

 

Vacsora a Hotelben. 3 fogásos menü (marha húsleves, grillezett 

húsok, burgonyával, salátával, desszert.) 

 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/04/cd/4c/42/hotel-ana.jpg&imgrefurl=http://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g1010506-i80563292-Gospic_Lika_Senj_County.html&h=293&w=550&tbnid=LfHGCnI3MUSpiM:&zoom=1&docid=Klu5smSO0WUnAM&itg=1&hl=hu&ei=Ti6oU_bZGIrOygObrYKoAQ&tbm=isch&ved=0CD0QMygXMBc&iact=rc&uact=3&dur=366&page=2&start=16&ndsp=20


 

 

2. nap (szombat)  
 

Reggeli után, 09:00 órakor indulás Trogírba. Szállások 

elfoglalása. 

 

12:00 órától hajókirándulás Split-be. Városnézés, 

szabadprogram.  

Az időjárás függvényében lehetőség nyílik fürdőzésre Split 

homokos strandján. 

 

Érkezés Trogírba a kora esti órákban. 

 

Vacsora: horvát gulas friss zöldsalátával. 

 

3. nap (vasárnap)  
 

08:00 órától reggeli – egész nap szabadprogram – lehetőség nyílik Trogír óvárosának 

megtekintésére, illetve a szállástól induló 4 km hosszú tengerparti sétány megismerésére, ahol 

több kiépített fürdőhely, illetve hangulatos vendéglők, bárok várják a látogatókat. 

Amennyiben valaki szeretne, úgy sportolásra is lehetőség nyílik, a közelben található 

teniszpályán, illetve focipályán. (a szükséges 

kellékeket hozni kell!) 

19:00 órától vacsora – helyben fogott tenger 

gyümölcsei.  

 előétel: tenger gyümölcsei (éppen a friss 

kínálat szerint, rák, kagyló, tintahal)  

 főétel: faszénen sütött fűszerezett tengeri hal. 

 köret: friss zöldsaláta 

Azok számára, akik nem kedvelik a tenger 

gyümölcseit  

 előétel:friss mozzarella paradicsommal és fűszeres olivával 

 főétel: roston sült pulykamell friss zöldsalátával.  

 

4. nap (hétfő)  
 

07:00-08:00 reggeli. Utána utazás busszal Omiš-ba, ahol három fakultatív program közül lehet 

választani. 

A programok egy időben zajlanak, így csak az egyiken lehetséges a részvétel. 

 

1. Kanyoningolás a Cetina folyón (Minimum 4 fő esetén!).  

Kizárólag 10 év feletti jó kondícióval rendelkező, úszni tudó 

résztvevők számára!  
A kanyoningolás során az alább olvasható 

védőfelszerelésben sodródunk/úszunk a Cetina folyóban, 

ahol sziklákra mászunk, majd újból vízbe ugrunk, csodás 

kilátást nyújtó magaslatokon haladunk, majd barlangokban 

járunk képzett túravezetők segítségével. Igazi életre szóló 

kaland! 

 

A program ára: 225,-Hrk/fő,  
 

Az ár tartalmazza: teljes felszerelést, neoprém 

ruhát, mentőmellényt, bukósisakot, 

sportbiztosítást, képzett túravezetőket. 
 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=dxlPVvPAY6CpLM&tbnid=3emUWScgXqwxPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hvar-island-croatia.com/hvar-tours/adventure-tours/canyoning.shtml&ei=Sr-6UdS-A5HNswacl4EQ&bvm=bv.47883778,d.bGE&psig=AFQjCNHwmSfsYmc4sqi8bvbbpE-J4--nfQ&ust=1371279544311927
http://www.google.hu/imgres?q=canyoning+cetina&um=1&safe=active&sa=N&biw=1221&bih=588&hl=hu&tbm=isch&tbnid=_5nI8KoWNaSp2M:&imgrefurl=http://www.adriamark.com/canyoning.html&docid=hwWqbEuTiVTurM&imgurl=http://www.adriamark.com/images/stories/adventures/canyoning/canyoning5.jpg&w=400&h=300&ei=5b-6UcSJBsfQ4QT4u4Ew&zoom=1&ved=1t:3588,r:11,s:0,i:118&iact=rc&page=2&tbnh=192&tbnw=241&start=9&ndsp=14&tx=142&ty=106
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http://utazasvideo.com/uploads/articles/4802b7ec.jpg


A program időtartama kb.: 3,5 óra.  
 

 

2. Raftingolás (vadvízi evezés) a Cetina folyón. 

(Minimum 4 fő esetén!) 

A vadvízi evezés a folyó mintegy 10 km hosszú 

szakaszán történik. A folyó ezen szakaszának nehézségi 

foka 2. (A legmagasabb fokozat: 5) Ez a vadvízi evezés 

minden korosztály számára ajánlott és azon úszni nem 

tudók is részt vehetnek! Nem igényel fizikai 

állóképességet! Igazi nevetéssel teli, örök élmény! 

A program ára: felnőttek részére: 200,-Hrk/fő, 

        (12 év alatt): 120,-Hrk/fő) 

Az ár tartalmazza: teljes felszerelés, igény esetén fél, vagy teljes neoprém ruha, sportbiztosítás, 

képzett túravezető. 

A program időtartama, kb.: 3,5 óra. 

 

3. Csónakázás fedett kishajókkal a Cetina folyón. 

Csónakokból kb. 45 percig gyönyörködhetünk a Cetina 

kanyonjában. Az évmilliók során a kb. 500 m magas 

hegyvonulatot a víz ereje szelte ketté. Majd megérkezünk a 

„Radman malmai“ turistaparadicsomba. Itt megtekintjük a 

XV. századi malomkerekeket, a molnár házát, a Cetina 

folyó utolsó vad zubogóit. 

Egy órányi pihenő után indulás vissza, Omiš-ba.  

 

A program ára: felnőttek részére: 80,-Hrk/fő,  

gyermekek részére (12 év alatt): 60,-Hrk/fő. 

A csónakázás időtartama: 2-2,5 óra. 

 

A fakultatív programok után szabadprogram 17:00 óráig, mialatt 

lehetőség nyílik a fellegvár megtekintésére, a helyi finomságok 

megkóstolására, valamint fürdőzésre Omiš homokos tengerpartján 

 

17:00 órától 1 órás városnézés magyar idegenvezetéssel. 

 

Akik egyik fakultatív programon sem szeretnének részt venni, 

azok számára egész napos fürdőzés Omis homokos, vagy 

festőibb sziklás strandjain, illetve megtekinthetik a gyönyörű 

kilátást nyújtó fellegvárat. (kb.: 1 órás sétával közelíthető meg) 

 

 

A festői 

szépségű 

kisvárost 

délről a tenger, északról hatalmas meredek 

hegyek határolják. Horvátország egyik 

legszebb pontja. A városka már a 

középkorban is nagy ismertségnek örvendett 

- igaz, ezt jórészt a hírhedt és messze földön 

rettegett helybéli kalózoknak köszönhette. 

Omiš, a mintegy 55 km hosszú 

"MAKARSKAI RIVIÉRA" kezdőpontja, 

ami az Adria egyik legjelentősebb 

üdülőkörzete. 

 

18:00 órakor indulás vissza Trogírba. 

 

http://www.google.hu/imgres?q=cetina+foly%C3%B3&um=1&safe=active&hl=hu&biw=1221&bih=588&tbm=isch&tbnid=VFHZsYRoR21P5M:&imgrefurl=http://www.horvatorszaginfo.hu/hirek/itt-nyaralok-iden-omis-20120525/&docid=y39an3r0DjbkIM&imgurl=http://www.horvatorszaginfo.hu/pics/kis-kepek/omis-cetina.jpg&w=500&h=320&ei=98C6UabGJ87n4QTUhYG4Aw&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:165&iact=rc&page=3&tbnh=171&tbnw=269&start=25&ndsp=15&tx=125&ty=89


19:00 órakor vacsora: leves, lasagne. desszert. 

5. nap (kedd) 
 

08:00-tól reggeli, utána szabadprogram. Lehetőség nyílik 

pihenésre, fürdőzésre, a Hotel wellnes részlegének és 

medencéjének kihasználására, illetve Trogír óvárosának 

megtekintésére és ajándékvásárlásra.  

Aki szeretne, az kirándulást tehet a szállás szomszédságában lévő 

hegytetőn található kis kápolnához, ahonnan csodálatos kilátás 

nyílik a környékre. 

 

Vacsora 19:00 órakor leves, majd padlizsánnal, sonkával és sajttal fedett roston csirkemell friss 

zöldsalátával, desszert. 

 

6. nap (szerda) 

 
08:00 órától reggeli. 10:00 órakor indulás vissza Magyarországra. Érkezés 20:00 óra körül 

Budapestre, a Hősök terére. 

 

 

További információk 

 

Szállások 

 

Első nap  
Hotel Ana – Gospić Horvátország 

Az elhelyezés a jelentkezéseknek 

megfelelő létszám elosztásban 

történik. 

 

A második éjszakától az Aqua Natural Apartman Hotelben, ahol 2 

db 2+1 fős, 8 db 2+2 fős, valamint 3 db 4+2 fős apartman található. 

A szobák beosztása során senkit nem teszünk össze idegenekkel. 

Túljelentkezés esetén a szállások egyeztetésre kerülnek. 

 

A Hotelekről bővebb leírást és képeket internetes oldalon, illetve a 

honlapunkon (www.vpdsz.hu) az „Üdültetés” menüpont „Külföldi 

üdülések” almenüjében találhattok. 

 

Utazás 
A testület MAN típusú autóbuszával. Az autóbusz kényelmes, DVD lejátszóval felszerelt, így az 

utazás hosszúságának érzetét filmekkel tudjuk csökkenteni. Magyarországot az M7-es 

autópályán hagyjuk el, így külön egyeztetés alapján lehetőség van a budapesti helyszíntől eltérő 

helyszínen való felszállásra. Az út hosszúságára tekintettel Budapesten belül csak a Hősök 

terén, illetve Budaörsön, valamint az út folyamán kizárólag az autópálya mellett lehet felszállni, 

az autóbusz nem tesz kitérőt! 

Az utazás folyamán több pihenőt is tartunk, ahol az utasok illemhelyre mehetnek, illetve 

felfrissíthetik magukat. 

Az autóbusz 49 személyes, így a kb. 30 fő résztvevő nagyon kényelmesen elhelyezkedhet a 

buszon az utazás alatt. 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/04/cd/4c/42/hotel-ana.jpg&imgrefurl=http://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g1010506-i80563292-Gospic_Lika_Senj_County.html&h=293&w=550&tbnid=LfHGCnI3MUSpiM:&zoom=1&docid=Klu5smSO0WUnAM&itg=1&hl=hu&ei=Ti6oU_bZGIrOygObrYKoAQ&tbm=isch&ved=0CD0QMygXMBc&iact=rc&uact=3&dur=366&page=2&start=16&ndsp=20
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/04/cd/4c/9c/hotel-ana.jpg&imgrefurl=http://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotos-g1010506-w2-Gospic_Lika_Senj_County.html&h=346&w=550&tbnid=pCYb5-xM7Pe-eM:&zoom=1&docid=JUuyFQegBuqXFM&itg=1&ei=0i-oU9iRFor-ygPN-YKQDg&tbm=isch&ved=0CCgQMygLMAs&iact=rc&uact=3&dur=639&page=1&start=0&ndsp=15
http://www.vpdsz.hu/


 

 

Étkezések 
A reggeli: a második naptól, minden nap 08:00-09:00 óráig. Dalmát sonkák, felvágottak, sajtok, 

valamint a hagyományos fogások, rántotta, kemény tojás, virsli, lekvár, méz, joghurt és sok friss 

zöldség. 

Vacsora: 19:00 órától. Horvátországi specialitások. (Meleg ételek, frissensültek, levesek, 

tésztaételek, tenger gyümölcsei, friss saláták) 

Ebéd: mindenkinek magának kell gondoskodnia róla. A kirándulások alkalmával lesz rá 

lehetőség. A szállás közelében több közért és pékség is megtalálható. 

A kirándulásokra utazásra a szállásadó igény esetén horvát alapanyagokból szendvicset készít. 

 

Programok 

A kirándulás időtartamára felsorolt programok mindegyike fakultatív! 

 

Wellness 

A Hotel wellness részlege (jacuzzi, infra és fin szauna, valamint kinti medence) az ott 

tartózkodásunk alatt korlátlanul rendelkezésre áll! 

 

Fizetés 

A Szakszervezet támogatásának köszönhetően, megkönnyítve a résztvevők dolgát, a részvételi 

díjat az utazáskor kell befizetni! 

 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

 az utas-, poggyász,- és balesetbiztosítás költségeit. (Igény esetén kötök csoportos biztosítást. 

Posta Biztosító optimum csomag. Ez 15% kedvezményt jelent.) 

 A Plitvicei Tavak belépődíját: csoportos belépő: felnőtt: 110,-Hrk/fő,  

                        18 éves korig: 55,-Hrk., 

                        7 év alatt ingyenes 

 Split-i hajókirándulás ára: 10,-EUR/fő 

 az Omiš-i programok árait: kanyoning: 225,-Hrk/fő 

     raftingolás: felnőttek részére: 200,-Hrk/fő,  

12 év alatt: 120,-Hrk/fő. 

     csónakázás: felnőttek részére: 80,-Hrk/fő,  

12 év alatt: 60,-Hrk/fő. 

 

A kirándulásra jelentkezni Szántó Tímeánál lehet kizárólag írásban a szanto.timea@nav.gov.hu 

e-mail címen a csatolt jelentkezési lap segítségével. 

 

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 15. 

 

Kérek mindenkit, hogy csak megfontolt, végleges szándék esetén jelentkezzen, mert a későbbi 

visszamondással a többi jelentkező részvétele, illetve a kirándulás megrendezése kerülhet 

veszélybe, tekintettel arra, hogy a kirándulás csak minimum 30 fő résztvevő esetén indul. 

 

A helyek feltöltése érkezési sorrendben történik! 

 

 

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk! 

mailto:szanto.timea@nav.gov.hu

