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MEDULIN: NARANCSMAG APARTMANOK 
 

  
Strandhoz közel fekvő, kényelmes, pénztárcabarát apartmanok. 
Fekvése: a barátságos apartmanház Medulinban található. 
Tengerpart: aprókavicsos, lassan mélyülő strand a közeli szállodáknál, a háztól mintegy 400 m-re. 
2 fős stúdió (második emelet): egy légtérben franciaágy, konyhasarok étkezővel. Fürdőszoba 
tuskabinnal, terasz kerti bútorral. 
2+1 fős stúdió (első emelet): egy légtérben franciaágy, még egy ágy, konyhasarok étkezővel. Fürdőszoba 
tuskabinnal, terasz kerti bútorral. 
2+2-es apartman: hálószoba franciaággyal, nappali 2 fekhellyel (kinyitható kanapé), konyha étkezővel, 
fürdőszoba bidével és tuskabinnal, terasz kerti bútorral. 
Összes apartman: 3 db 2+2 fős, 1 db 4 fős, 1 db 2 fős stúdió, 2 db 2+1 fős stúdió. 
Ellátás: ellátás nélkül. 
Szolgáltatások: klíma (5 EUR/nap, a helyszínen fizetendő), grill, parkolás az udvarban. 
Egyéb: üdülőhelyi díj 2600 Ft/hét/fő 12 év felett. Bejelentkezési díj 2 EUR/fő, a helyszínen fizetendő.  

 
 

NARANCSMAG 05.09-06.13. 06.13-07.04. 07.04-07.18. 07.18-08.22. 

Ft/apt/hét 09.12-09.26. 08.29-09.12. 08.22-08.29. 
 2+1 fős stúdió  (2 főre) 57.200,- 77.200,- 99.900,- 128.600,- 

2+1 fős stúdió (3 főre) 71.400,- 94.300,- 111.400,- 142.800,- 

2+2 fős (2 főre) 71.400,-  85.700,- 108.600,- 142.800,- 

2+2 fős (3-4 főre) 85.700,- 108.600,- 122.800,- 157.100,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRIKVENICA: EPERSZEDŐ APARTMAN 
 
 

  
 
  Lélegzetelállító panorámájú kis apartman csodás terasszal pároknak vagy kis családnak egy gyermekkel 
(12 éves korig). Mivel a 3. emeleten van, csak azoknak ajánljuk, akik nem idegenkednek a lépcsőktől. 
Fekvése: központi fekvésű, a centrumtól mindössze 200 m-re. Bolt 200 m, étterem 150 m. Az út 
túloldalán benzinkút.  
Tengerpart: nagyon közel, mindössze 150 m-re. A part kavicsos-köves, lassan mélyülő.  
2+1 fős (harmadik emelet, tetőtér): kis hálószoba franciaággyal, kis konyha-ebédlő (közepes hűtő, kis 
mélyhűtő) kinyitható kanapéval (gyereknek 12 éves korig), fürdőszoba zuhanykabinnal. Nagy, tengerre 
néző balkon, csodás kilátással. Van egy hátsó balkon is, arra is ki lehet telepedni egy székkel, napággyal. 
Ellátás: ellátás nélkül. 
Felszereltség: TV, légkondicionáló 6 EUR/nap, a helyszínen fizetendő.  
Egyéb: bejelentkezési díj 2 EUR/fő/alkalom, a helyszínen fizetendő. Üdülőhelyi díj az árban. Parkolás az 
utcán.  

 

EPERSZEDŐ 05.09-07.04. 07.04-07.11 07.11-07.25 07.25-08.22 

Ft/apt/ hét 08.29-09.26.  08.22-08.29  

     

2+1 (2 főre) 73.500,- 85.700,- 102.800,- 122.800,- 

2+1 (3 főre) 88.200,- 102.800,- 122.800,- 145.700,- 

 
 

CRIKVENICA: ZÖLDIKE APARTMAN 
 

   
  
 



Modern berendezésű apartmanház rendkívül közel a tengerparthoz. Földszinti apartmanja 
AKADÁLYMENTESÍTETT, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK IS AJÁNLJUK! 
Fekvése városközpont 300 m, bolt 300 m, étterem 50 m. 
Tengerpart: kb. 100 m-re, a part kavicsos-köves, lassan mélyülő. A háztól lépcsők nélkül, bottal, 
tolószékkel is le lehet jutni a parthoz. 
2 fős stúdió (földszint): franciaágy és konyha-ebédlő egy légtérben. Fürdőszoba zuhanyzókabinnal, 
kertre és parkolóra néző terasz kerti bútorokkal. 
2+1(+1) fős stúdió (földszint): hálószoba franciaággyal, nappali rész kinyitható kanapéval még egy főre 
(esetleg 2 kisebb gyermek is elfér), konyha. Fürdőszoba zuhanyzóval, kertre és parkolóra néző kellemes 
terasz kerti bútorokkal. Sehol sincs küszöb, a fürdő is teljesen akadálymentesített. 
2+2 fős (második emelet): hálószoba franciaággyal, nappali-konyha-ebédlő kinyitható kanapéval két fő 
részére, fürdőszoba zuhanyzókabinnal, kisebb balkon asztallal és két székkel. A balkonról valamennyire 
látni a tengert is. 
4+1 fős (harmadik emelet): 2 hálószoba (az egyikben franciaágy, a másikban két összetolt ágy, ami 
szétválasztható és egy kinyitható ágy 1 fő részére, esetleg 2 kicsi gyereknek), konyha-nappali-ebédlő 
(nagy hűtő, nagy mélyhűtő, sütő, kerámia főzőlap), fürdőszoba tuskabinnal, nagy, csodás panorámás 
balkon kerti bútorokkal. 
6 fős (második emelet): 3 hálószoba (kettőben összetolt ágyak, a harmadikban két különálló ágy), kis 
külön szobácska nappali funkcióval, konyha-ebédlő, 2 fürdőszoba tuskabinnal, tágas, tengerre néző 
balkon kerti bútorokkal. 
Felszereltség: TV, grillezési lehetőség, parkolás az udvarban. 
Ellátás: ellátás nélkül. 
Összes apartman: 2 stúdió apartman, két 2+2 fős és egy 4 fős apartman. 
Egyéb: Bejelentkezési díj 3 EUR/fő/alkalom, a helyszínen fizetendő, érkezéskor. Üdülőhelyi díj az árban. 

 

ZÖLDIKE 05.09-07.04. 07.04-07.11 07.11-07.25 07.25-08.22 

Ft/apt/ hét 08.29-09.26.  08.22-08.29  

     

2 főre - alsó 73.500,- 85.700,- 114.300,- 128.600,- 

2+1 fős (2 főre) mozgáskorlátozott 73.500,- 85.700,- 128.600,- 157.100,- 

2+1 fős (3 főre) mozgáskorlátozott 88.200,- 102.900,- 148.600,- 179.900,- 

2+2 (4 főre) 2. emelet 97.900,- 114.300,- 157.100,- 194.200,- 

 
 

KRK/MALINSKA: TENGERI SÜN APARTMANOK 
 

  



 
Modern berendezésű szép apartmanok, elsősorban családoknak. Több apartman bérlése esetén baráti 
társaságoknak is kiváló.  
Fekvése: Malinska központja 600 m, bolt 500 m. 
Tengerpart: aprókavicsos, köves, helyenként kiépített strand a háztól 600 m-re. 
2 fős stúdió (földszint): nappali-konyha-ebédlő (nagy hűtő, nagy mélyhűtő) kinyitható kanapéval, balkon 
kerti bútorokkal. Kb. 30 m2. 
4 fős (2+2-fős, földszint, első emelet): hálószoba franciaággyal, nappali-konyha-ebédlő (nagy hűtő, nagy 
mélyhűtő) kinyitható kanapéval, balkon kerti bútorokkal. Kb. 60 m2. 
4 fős házikó (2+2-es, földszint): hálószoba franciaággyal, nappali-konyha-ebédlő (nagy hűtő, nagy 
mélyhűtő) kinyitható kanapéval, ház előtti kis terasz, illetve a grill előtti nyitott rész kerti bútorokkal. Kb. 
60 m2. 
Ellátás: önellátás. 
Felszereltség: TV, parkoló, grillezési lehetőség. Légkondicionáló 5 EUR/nap, a helyszínen fizetendő. 
Egyéb: üdülőhelyi díj az árban. Regisztrációs díj: 3 EUR/fő/alkalom, a helyszínen fizetendő. Gyermek ágy 
nélkül 3 éves korig 1200 Ft/hét.  
Össz apartman: a házban összesen egy 2 fős stúdió, három 2+2-es apartman, és egy különálló kis 
házikóban még egy 2+2-es apartman van.  

 
TENGERI SÜN 05.09-06.06 06.06-07.04 07.04-07.18 07.18-08.01. 08.01-08.22. 

Ft/apt/ hét 09.12-09.26 08.29-09.12 08.22-08.29.   

      

2 fős stúdió 57.200,- 68.600,- 88.200,- 114.300,- 125.700,- 

2+2 (2 vagy 3 főnek) 67.400,- 80.800,- 102.900,- 134.300,- 148.600,- 

2+2 (4 főnek) 87.800,- 105.300,- 132.200,- 174.300,- 194.200,- 

2+2 fős bungaló 87.800,- 105.300,- 132.200,- 174.300,- 194.200,- 

 
 
 

KRK/MALINSKA: RÁKOCSKA APARTMAN 
 
 

  
 

Szép környezetben fekvő modern berendezésű apartmanok grillezési lehetőséggel és ingyenes 
internettel. Stúdióját fiatal pároknak, apartmanjait családoknak, társaságoknak ajánljuk.  
Fekvése: Malinska központjától 150 m-re, bolt 150 m.  
Tengerpart: az aprókavicsos, helyenként kiépített strand a háztól 200 m-re található. 



2 fős stúdió (földszint): szoba franciaággyal, konyhácska kerámia főzőlappal, kis hűtővel, fürdő 
zuhanyzókabinnal. Terasz kerti bútorokkal. Kb. 20 m2 + terasz 10 m2. 
4+2 fős (első emelet): egy hálószoba franciaággyal, egy hálószoba két különálló ággyal, nappali-konyha-
ebédlő kanapéval 2 fő részére (nagy hűtő, nagy mélyhűtő, kávéfőző), fürdőszoba káddal, kellemes kertre 
néző terasz kerti bútorokkal. Kb. 68 m2 + terasz 9 m2. 
4+2 fős (második emelet): egy hálószoba franciaággyal, egy hálószoba két különálló ággyal, nappali-
konyha-ebédlő kanapéval 2 fő részére (nagy hűtő, nagy mélyhűtő, kávéfőző), fürdőszoba káddal, 
kellemes kertre néző terasz kerti bútorokkal, zuhanyzóval, a tengert is lehet látni. Kb. 64 m2 + terasz 25 
m2. 
Ellátás: önellátás. 
Felszereltség: mindegyik apartmanban TV, légkondicionáló (igény esetén) 5 EUR/nap, a helyszínen 
fizetendő. Parkoló, grillezési lehetőség, ingyenes internet-hozzáférés. A házban van egy 2 fős stúdió és 
két 4+2-es apartman. 
Egyéb: üdülőhelyi díj az árban. Regisztrációs díj: 3 EUR/fő/alkalom, a helyszínen fizetendő. Gyermek ágy 
nélkül 3 éves korig 1200 Ft/éj.  

 
RÁKOCSKA 05.09-06.06 06.06-07.04 07.04-07.18 07.18-08.01. 08.01-08.22. 

 Ft/apt/ hét 09.12-09.26 08.29-09.12 08.22-08.29.   

      

2 fős stúdió 68.600,- 68.600,- 102.900,- 114.300,- 125.700,- 

4+2 (4 főnek) 117.500,- 117.500,- 171.400,- 194.200,- 217.000- 

4+2 (5 főnek) 129.800,- 129.800,- 188.500,- 214.200,- 239.900,- 

4+2 (6 főnek) 141.900,- 141.900,- 205.700,- 234.200,- 262.800,- 

 
 

KRK/MALINSKA: SEBI APARTMANOK 
 
 

   
 
 
Nyugodt környéken található apartmanház, kedves háziasszonyokkal. A közelben templom áll, melynek 
harangzúgása odahallik. 
 
Fekvése: Malinska központjától 600 m-re, bolt 100 m.  
Tengerpart: aprókavicsos, helyenként kiépített strand a háztól 350 m-re. 
4 fős (első emelet): két hálószoba franciaágyakkal, nappali-konyha-ebédlő egy légtérben (kis hűtő, pici 



mélyhűtő), fürdőszoba zuhanyzóval (függöny), nagy balkon kerti bútorokkal. Az egyik apartmanból kicsit 
látni a tengert, a másik a hátsó kertre néz, de nagyon kellemes, nyugodt helyszínre. Kb. 50 m2. 
Felszereltség: klíma, TV, grillezési lehetőség, parkoló. 
Összes apartman: a földszinten két 4 fős apartman, az emeleten szintén egy négy fős stúdió-apartman 
található 
Egyéb: üdülőhelyi díj az árban. Bejelentkezési díj 3,3 EUR/fő/alkalom, klíma (igény esetén) 6 EUR/nap, a 
helyszínen fizetendő.. 
Bejelentkezési díj 3,3 EUR/fő/alkalom, klíma (igény esetén) 6 EUR/nap. Gyermek ágy nélkül 3 éves korig 
3.5 EUR/éj. 

  
 
SEBI 05.09-06.06 06.06-07.04 07.04-07.18 07.18-08.01. 08.01-08.22. 

Ft/apt/ hét  09.12-09.26 08.29-09.12 08.22-08.29.   

      

2+2 (2 főnek) 57.200,- 68.600,- 88.200,- 114.300,- 125.700,- 

2+2 (3 főnek) 67.400,- 80.800,- 102.900,- 134.300,- 148.600,- 

2+2 (4 főnek) 77.600,- 93.100,- 117.500,- 154.300,- 171.400,- 

4+2 (4 főnek) 97.900,- 117.500,- 146.900,- 194.200,- 217.100,- 

4+2 (5 főnek) 108.200,- 129.800,- 161.600,- 214.200,- 239.900,- 

4+2 (6 főnek) 118.400,- 141.900,- 176.300,- 234.200,- 262.800,- 

 
KRK/SILO: LUCUS APARTMANOK 

 

     
 
 
Közvetlenül a tengerparton fekvő, földszinti vagy első emeleti apartmant elsősorban családoknak 
ajánljuk. Ideális egy gyermekkel, vagy egy kisebb és egy nagyobb gyermekkel. 
 
Fekvése: központ 400 m-re. Bolt 400 m, étterem 80 m. 
Tengerpart: kiépített strand mindössze 20 m-re, homokos strand 50 m. 
2+2 fős (földszint és első emelet): hálószoba franciaággyal, nappali-konyha-ebédlő kanapéval két fő 
részére (nagy hűtő, mélyhűtő, kávéfőző). Fürdőszoba zuhanyzóval. Terasz avgy balkon (kerti 
garnitúrával), látható a tenger is. Kb. 42 m2. 
Felszereltség: klíma az árban, TV, grillezési lehetőség, parkolás az utcán. 
Ellátás: önellátás. 
Háziállat: egy háziállat vihető, 6 EUR/nap, a helyszínen fizetendő. 
Összes apartman: A házban összesen 5 db 2+2-es apartman található. 
Ellátás: önellátás. 
Háziállat: egy háziállat vihető, 6 EUR/nap, a helyszínen fizetendő. 



Egyéb: üdülőhelyi díj 2600 Ft/hét/fő 12 év felett. 4 éves korig 4 EUR/nap (szülőkkel egy ágyban). 
Regisztrációs díj 2,5 EUR/fő, a helyszínen fizetendő. Klima az árban! 
Bejelentkezési díj 2,5 EUR/fő/alkalom. Háziállat (egy vihető) 6 EUR/nap. 
 

 
LUCUS 05.09-06.13 06.13-07.04. 07.04-07.18. 07.18-07.25 07.25-08.15. 

Ft/apt/ hét  09.05-09.26. 08.29-09.05. 08.22-08.29. 08.15-08.22.  

2+2 (2-3 főnek) 131.400,- 131.400,- 145.700,- 160.000,- 182.800,- 

2+2 (4 főnek) 145.700,- 145.700,- 165.700,- 180.000,- 205.700,- 

 
 

KRK/SILO: KORÁLLKA APARTMANOK 
 

   
 
 
A modern berendezésű ház közvetlenül a homokos tengerparton található, csodás kilátással. Elsősorban 
gyermekes családoknak javasoljuk. 
Fekvése: közvetlenül a parton, étterem magában az épületben (a földszinten), bolt, gyógyszertár, 
bankautomata 200 m-re. 
Tengerpart: a ház előtti strand homokos és kiépített, aprókavicsos part 200 m-re. 
2+1 fős (első emelet): hálószoba franciaággyal, konyha-ebédlő-nappali (kávéfőző) kinyitható kanapéval 
egy fő részére, fürdőszoba zuhanyzóval. Balkon kerti bútorokkal, csodás kilátással a tengerre. Max. 
befogadó képesség: 3 fő + 1 gyermek 3 éves korig. 
Felszereltség: klíma az árban, TV, parkoló az udvarban. 
Ellátás: önellátás. 
Összes apartman: három  2+1 fős,  mindhárom az első emeleten. 
Egyéb: üdülőhelyi díj az árban. Gyermek ágy nélkül 1 éves korig ingyen, 1-4 év között 4,5 EUR/éj. 
 
Bejelentkezési díj 2,5 EUR/fő/alkalom, helyszínen fizetendő. 

 
 

KORÁLLKA 05.09-06.13 06.13-07.04. 07.04-07.18. 07.18-08.22. 

Ft/apt/hét 09.05-09.26. 08.29-09.05. 08.22-08.29. 
 2+1 (2 vagy 3 főnek) 128.600,- 157.100,- 214.200,- 248.500,- 



RAB/KAMPOR: TENGERSZEM APARTMANOK 
 

 

   
 
 
Mindössze 50 m-re a tengerparttól, szép kilátással a kampori öbölre. Családoknak ajánljuk. 
 
Fekvése: Kampor településen, bolt, étterem 100 m-re, teniszpálya 400 m-re, búvárközpont 150 m. 
Tengerpart: 50 m-re a háztól. A házhoz legközelebbi kis strandocskán gyermekhinták. A sekély vizű, 
homokos, Mel strand 150 m-re. 
4 fős (földszint): hálószoba franciaággyal, kis szoba 2 különálló ággyal, konyha-ebédlő, terasz kerti 
bútorokkal. Nincs klíma. 
4+2 fős (első emelet): két hálószoba franciaágyakkal, nappali-konyha-ebédlő további két fekhellyel, 2 
fürdőszoba, tengerre néző balkon kerti bútorokkal. 
Felszereltség: klíma (a 4+2 fősben) 5 EUR/nap, a helyszínen fizetendő. TV, parkoló, grillezési, mosási, 
kerékpártárolási lehetőség.  Csónakkikötési lehetőség: 5,5 EUR/nap,  a helyszínen fizetendő. 
Ellátás: önellátás. 
Háziállat: vihető, előzetes lekérésre, 5 EUR/nap 
Összes apartman: 2+2 fős és 4+2 fős. 
Egyéb: üdülőhelyi díj az árban. Gyermek, ágy nélkül 0-6 éves korig 3,5 EUR/éj. 
Helyszínen fizetendő: Bejelentkezési díj 2 EUR/fő/alkalom. Háziállat 5 EUR/nap. Klíma (4+2-esben) 5 
EUR/nap. Csónakkikötési lehetőség: 5,5 EUR/nap. 

 
 

TENGERSZEM 06.01-07.01 07.01-09.01 

Ft/apt/hét 09.01-09.26 
 4 fős kicsi (2 főre) 114.300,- 142.800,- 

4 fős kicsi (3 főre) 134.300,- 162.800,- 

4 fős kicsi (4 főre) 154.300,- 182.800,- 

4+2-es (4 főre) 157.100,- 214.200,- 

4+2-es (5 főre) 177.100,- 234.200,- 

4+2-es (6 főre) 197.100,- 254.200,- 



BIOGRAD: RUMBA APARTMANOK 
 

 
 
Modern berendezésű, kényelmes apartmanok az aprókavicsos strandtól mindössze 50 m-re! Akinek 
sikerül ide helyet kapnia, garantáltan elégedett lesz a szállásával! 
Fekvése: Biograd központjától 600 m-re. 
Tengerpart: aprókavicsos, a háztól 50 m-re. 
2+1 fős stúdió (első emelet): franciaágy, pótágyazási lehetőség, konyhasarok, fürdőszoba zuhanyzóval.  
Nincs balkon. 
2+3 fős apartman (első vagy második emelet): hálószoba franciaággyal, nappali kinyitható kanapéval, 
mini konyhával, egy pótágyazási lehetőség. Fürdőszoba zuhanyzóval, tengerre néző balkon. 
2+3 fős klímával (első vagy második emelet): klíma az árban, hálószoba franciaággyal, nappali kinyitható 
kanapéval, mini konyhával, egy pótágyazási lehetőség. Fürdőszoba zuhanyzóval, tengerre néző balkon. 
Felszereltség: TV, kávéfőző, 1 parkolóhely apartmanonként. 
Ellátás: ellátás nélkül. 
Háziállat: lekérésre, 7 EUR/nap, a helyszínen fizetendő. 
Összes apartman: 4 db 2 fős, 8 db 4 fős. 
Egyéb: üdülőhelyi díj 2600 Ft/hét/fő 12 év felett. 
 

 

RUMBA 06.13-06.27. 06.27-07.18. 07.18-08.22. 

Ft/apt/hét 09.12-09.26. 08.22-09.12. 
 2 fős stúdió 102.900,- 111.400,- 131.400,- 

2+2 fős (kisebb)    142.800,- 177.100,- 208.500,- 

2+2 fős (nagyobb)    151.400,- 185.700,- 219.900,- 

 



PIROVAC: CSIRIBI APARTMAN 
 

  
 
Pirovac egyik kicsiny öblében található apartmanok, ahol a víz hőmérséklete pár fokkal mindig 
magasabb, mint a környéken, ezért idősebbeknek, gyermekes családoknak szívből ajánljuk. Baráti 
társaságoknak is ideális, több apartman kivétele esetén. 
 
Fekvése: csendes, nyugodt környéken, a városközponttól 600 m-re, bolt és étterem kb. 400 m.  
Tengerpart: a ház előtti részen köves, betonos, kb 80 m-re aprókavicsos, lassan mélyülő.  
2+2-es (földszint, első vagy második emelet): hálószoba franciaággyal, konyha-ebédlő-nappali kinyitható 
kanapéval két fő részére (kis hűtő, pici mélyhűtő, kávéfőző), fürdőszoba tusolóval, erkély kerti 
bútorokkal, szép kilátással a tengerre. A földszinti apartman terasza a kert felé nyílik, innen nem látni a 
tengert, de ez a terasz is rendkívül hangulatos, hintával, gyerekjátékokkal és sok-sok zölddel. 
Ellátás: önellátás.  
Felszereltség: grillezési lehetőség, TV, parkoló, klíma 6 EUR nap, a helyszínen fizetendő.  
Egyéb: üdülőhelyi díj 2600 Ft/hét/fő 12 év felett. 
Összes apartman: a házban szintenként 1-1 kiadó 2+2-es apartman van, összesen 3 db. 

 

CSIRIBI 05.09-07.04. 07.04-08.22. 

Ft/apt/hét 08.22-09.26. 
 2+2 (3 főnek) 105.700,- 148.600,- 

2+2 (4 főnek) 114.300,- 159.900,- 

 
 
 

TROGIR: VICE APARTMANOK 
 

  



 
Elsősorban családoknak, vagy nagyobb baráti társaságoknak javasoljuk. Kellemes háziak, patyolattiszta, 
szép apartmanok, közeli tengerpart, kedvező árfekvés. 
Fekvése: Trogirtól 4 km-re, Čiovo-félsziget déli partján, Okrug Gornji faluban. Étterem 500 m, bolt: 200 
m. 
Tengerpart: mindössze 60 m-re, sziklás, kiépített, kisebb részen aprókavicsos.  A kavicsos, lassan mélyülő 
nagyobb strand 350 m. 
2+2-es (első emelet): újszerűen berendezett, háló franciaággyal, nappali-konyha-ebédlő (nagy hűtő, kis 
mélyhűtő, kávéfőző, vízforraló), kihúzható kanapé 2 fő részére. Fürdőszoba zuhanykabinnal, kisebb 
balkon székekkel. Kb. 45 m2. Hatalmas, tengerre néző 120 m2-es közös terasz, melyen mind az öt 
apartmannak külön része van asztallal, székekkel, napággyal. Pótágyazható 5. főre. 
8+1(+1) fős (földszint): 3 hálószoba franciaágyakkal, az egyikben 1, a másikban 2 db pótággyal. Hatalmas 
nappali, konyha és ebédlő (szükség esetén egy gyermek elalhat a nappaliban). Két fürdőszoba kádakkal. 
Óriási terasz, saját beépített grillel, kerti bútorokkal. A terasz a kertre néz, melyben gyümölcsfák 
sokasága kínálja portékáit. Picit látni a tengert is. 
Felszereltség: klíma 5 EUR/nap, a helyszínen fizetendő, TV, parkoló. 
Ellátás: önellátás. 
Háziállat: csak kistestűek, 5 EUR/nap, a helyszínen fizetendő. 
Minimum éjszakák: júliusban és augusztusban 7, előtte és utána 3. 
Összes apartman: 8+1 fős és az emeleten 5 db 4-5 fős apartman. 
Egyéb: üdülőhelyi díj az árban. A házban megszálló vendégek számára a kert 50 gyümölcsfája és a 
konyhakert szabadon rendelkezésre áll. 

 

VICE 05.09-06.27. 06.27-07.04. 07.04-07.11. 07.11-08.15. 

Ft/apt/hét 
 

08.29-09.26. 08.15-08.29. 
 4+1 (4 főre) 100.100,- 114.300,- 142.800,- 142.800,- 

4+1 (5 főre) 114.300,- 128.600,- 157.100,- 157.100,- 

8+2 (8 főre) 222.800,- 228.500,- 428.400,- 428.400,- 

8+2 (9 főre) 228.500,- 242.800,- 428.400,- 428.400,- 

8+2 (10 főre) 242.800,- 257.100,- 428.400,- 428.400,- 

 
TROGIR: MAJDAN APARTMANOK 

 
 

    
 
 
 



Čiovo félszigeten, szinte közvetlenül a tengerparton fekvő nagyobb apartmanház több apartmannal, akár 
baráti társaságoknak is.  
Fekvése: Trogirtól 4 km-re, Čiovo-félsziget déli partján, Okrug Gornji faluban. Étterem 500 m, bolt: 200 
m.  
Tengerpart: mindössze 30 m-re, sziklás, kiépített, kisebb részen aprókavicsos.  A kavicsos, lassan mélyülő 
nagyobb strand 350 m-re.  
2+1 fős stúdió: egy légtérben a háló és étkező rész, kis konyhasarokkal, kinyitható ágy egy 10 éven aluli 
gyermeknek. Fürdő zuhanyzóval, tengerre néző balkon kerti bútorokkal. 
4 fős (első vagy második emelet): két hálószoba franciaágyakkal, konyha ebédlővel (kis hűtő, pici 
mélyhűtő), fürdőszoba zuhanyzóval, tengerre néző balkon kerti bútorokkal. 
Ellátás: ellátás nélkül. 
Felszereltség: TV, klíma (6 EUR/nap, a helyszínen fizetendő), parkoló, közös zárt klubhelyiség. 
Összes apartman: a házban összesen 9 db 4 fős és 3 db 2+1 fős stúdió apartman található. 
Háziállat: vihető, 6 EUR/nap, a helyszínen fizetendő. 
Egyéb: üdülőhelyi díj az árban.  
Klíma: 6 EUR/nap – helyszínen fizetendő. 
 

 

MAJDAN 05.09-06-20. 06.20-07.04 07.04-07.18. 07.18-08.15. 

Ft/apt/hét 09.12-09.26. 08.29-09.12. 08.15-08.29. 
 2 fős stúdió 2 főre 71.400,- 80.000,- 97.100,- 105.700,- 

2 +1 fős stúdió 3 főre 88.600,- 100.000,- 114.300,- 131.400,- 

4 fős 128.600,- 148.600,- 165.700,- 194.300,- 

 
 

OMIŠ: MANGÓ APARTMANOK 
 

 
 

Duċe városnegyedben, a kavicsos, lassan mélyülő tengerparttól mindössze 100 m-re. Elsősorban 
családoknak ajánljuk. 
Fekvése: Omištól 4 km-re, Duċe városnegyedben. Bolt 200 m, étterem a házban. 
Tengerpart: a kavicsos, lassan mélyülő tengerpart a háztól 100 m-re található, a házat és a tengert szinte 
csak egy út választja el. 
2+2 fős (második vagy harmadik emelet): hálószoba franciaággyal, nappali 2 fekhellyel, konyha 
ebédlővel.  Fürdőszoba zuhanyzóval, tenger felé néző balkon kerti bútorokkal. Kb. 32 m2 + balkon 10 m2. 
2+3 fős (második vagy harmadik emelet): hálószoba franciaággyal és egy pótággyal, nappali 2 fekhellyel, 



konyha ebédlővel.  Fürdőszoba zuhanyzóval, tenger felé néző balkon kerti bútorokkal. Kb. 42 m2 + balkon 
10 m2. 
Ellátás: ellátás nélkül. Félpanzió befizethető egy közeli panzióban a helyszínen: reggeli 5 EUR, vacsora 9 
EUR/fő/nap. 
Felszereltség: klíma (7 EUR/nap, a helyszínen fizetendő), TV. Grillezési lehetőség. Parkoló a ház előtt. 
Össz apartman: 4 db 2+2 fős és 4 db 2+3 fős. 
Egyéb: üdülőhelyi díj 2600 Ft/hét/fő 12 év felett. 
Klíma: 7 EUR/nap, helyszínen fizetendő. 

 
 

MANGÓ 05.09-06.06. 06.06-06.20. 06.20-06.27 06.27-07.18 07.18-08.22 

Ft/apt/hét 09.05-09.26 08.29-09.05. 08.22-08.29 
        

4 fős (2+2) 122.900,- 140.100,- 148.600,- 171.400,- 185.700,- 

5 fős (2+3) 148.600,- 148.600,- 194.300,- 208.500,- 234.200,- 

 

A fentiek csak néhány lehetőség a rengeteg ajánlat közül. Kérésére Horvátország bármely pontján 

tudunk keresni apartmant, szállodát az Ön igényeinek megfelelően! 

Érdeklődés és jelentkezés:   Nettravel.hu Kft. 

Központi Iroda:    1182 Budapest, Batthyány u. 117. Újpesti Iroda:  1042 Budapest, Árpád út 51-53. 

tel: (1)290-8325 tel: 231-0345 

kozpont@nettravel.hu  ujpest@nettravel.hu  

 

Folyamatos naprakész LAST MINUTE ajánlatok más nyaralóhelyekreirodáinkban,  

keressen minket elérhetőségeinken! 

www.nettravel.hu 

www.facebook.com/nettravel.hu 
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