
 

 
 

 

Az Aqua Natural Hotel Apartman Dalmácia 

gyöngyszemeként is emlegetett Trogír város 

Seget Donji részében található, mely kb. 1.500 

méterre található Trogír központjától. 

Budapestről végig autópályán kb.: 8 óra alatt 

tehetjük meg a 765 km-es utat. 

 

Az Apartman Hotelben 2+1 fős, 2+2 fős, valamint 

4+2 fős apartmanok egyaránt megtalálhatók 

kinek- kinek igénye szerint. Az Apartman hotel 

egyszerre 52 fő befogadására képes. 

 

Az apartmanok tágasak, nagy légterűek és a legmodernebb 

berendezéssel rendelkeznek. 

Minden szobában televízió és légkondicionáló található. 

A televízió valójában lapmonitor melyre igény esetén 

notebook, illetve számítógépes játék is csatlakoztatható. 

 

Az apartmanok mindegyike a 

tengerre néz. Néhány apartman 

két erkéllyel is rendelkezik, 

melyen székek és kisasztal áll rendelkezésre a sütkérezéshez, 

pihenéshez. 

 

Az apartmanok külön légtérben található hálóból, vagy hálókból 

konyhaszekrénnyel felszerelt nappaliból és fürdőszobából állnak. 

 

A konyhafelszerelés minden 

igényt kielégítő. A 

szekrénysorban beépített sütő, 

villanytűzhely, beépített 

mikrohullámú sütő és 

nagyméretű hűtőszekrény található 

 

A szekrényekben a létszámnak megfelelő evőeszköz, tányér 

és pohár található. A főzéshez rendelkezésre álló edények 

közül két nagyobb és egy kisebb lábos, valamint serpenyő 

áll rendelkezésre. Kenyérvágó kés és vágódeszka is található, valamint tésztaszűrőt és nokedli 

szaggatót is rejtenek a fiókok. 
 

Az apartmanok nem dohányzók! Dohányozni kizárólag az arra kijelölt helyeken lehet! 



Mindegyik apartmanhoz külön fürdőszoba tartozik, mely 

szintén tágas, világos és ízlésesen berendezett. 

A szállodában toalett papírt biztosítanak, azonban törölközőről, 

kéztörlőről a vendégeknek kell gondoskodniuk. 

A zuhanyzóval ellátott fürdőszobákban az apartman 

tisztántartásához szükséges eszközök (partvis, felmosó, vödör) 

megtalálhatók, így mindenki kedve szerint tarthatja tisztán 

szállását. 

 

Az apartmanok között két akadálymentesített apartman is 

található, mely közvetlenül a füvesített kertben a medence 

közelében található 

 

A Szálloda az ellazulni vágyó vendégeket 12 személyes 

jakuzzival és két szaunával kényezteti. A szaunázás 

szerelmesei mind a finn, mind az infra szauna nyújtotta 

élvezeteknek hódolhatnak. 

 

Amennyiben valaki nem kíván lemenni a tengerpartra, 

amely kb. 3 perces sétával elérhető, vagy inkább édes vízre 

vágyik, úgy a Szálloda füvesítette parkjában úszómedence 

is található, mely még teljesebbé és kényelmesebbé teszi a 

kikapcsolódást.  
A medence mellett díjmentesen igénybe vehető 

napozóágyak szolgálják a vendégek kényelmét. 

 

A Szálloda hallja biztosít kényelmes és hangulatos helyet 

az étkezésekhez, társas összejövetelekhez, továbbá 

televízión nézhetik a vendégek a magyar csatornákat. 

 

A hallban Drink bár is található, 

melyben különleges egzotikus 

koktélok, csapolt sör, üdítők és a 

helyi táj-jelegű borok széles 

választéka várja a felfrissülni 

vágyókat. 

 

A medence mellett lehetőség van szabadtéri grill-sütésre, mely 

kiváló alkalmat teremthet az együttlétekre.  
 

Amennyiben valaki a 

szabadban szeretné 

elfogyasztani ételét, vagy 

italát, vagy csak meghitt esti 

ücsörgésre vágyik, úgy a 

hotel belső kertjében található 

szabadtéri kerti bútorok remek helyszínt kínálnak mindehhez. 

 

 
 



A tenger 150 méterre találhat a Hoteltől.  

 

A partra érve aprócska óváros köszönti a látogatót, majd elénk tárul a 

városrész kis kikötője. A kikötőben jellegzetes halászhajók és idős 

lakosok teremtik meg a jellegzetes hangulatot. 

 

A kikötő éttermeiben, kocsmáiban élvezetes halételeket és a tenger 

különböző gyümölcseit 

kóstolhatják meg az ide 

látogatók. 

 

A part mentén több kilóméter 

hosszú hangulatos, szépen 

kiépített strandsétány várja a tenger és a gasztronómia 

szerelmeseit. A sétányon a kialakított fürdőzőhelyek 

mellett hangulatos bárok, éttermek, szórakozóhelyek 

várják a vendégeket. 

Az Aqua Natural Hotel Apartman tulajdonosai az 

alábbi kedvezményes árakon kínálják mindezt a Vám-és 

Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének tagjai részére: 

 

2015. évi árak (3. éve változatlan árakon!!) 

 

Apartman 2+1 fős 2+2 fős 4+2 fős 

S szezon:  

2015.04.18-05.30. 

2014.09.12-10.10. 

 

71,-EUR helyett 

60,-EUR/ap/éj 

 

79,-EUR helyett 

66,-EUR/ap/éj 

 

95,-EUR helyett 

81,-EUR/ap/éj 

A szezon 

2015.05.30-06-20. 

2015.08.29-09-12. 

 

73,-EUR helyett 

64,-EUR/ap/éj 

 

81,-EUR helyett 

72,-EUR/ap/éj 

 

97,-EUR helyett 

83,-EUR/ap/éj 

B szezon 

2015.06.20-07.11. 

 

93,-EUR helyett 

75,-EUR/ap/éj 
 

 

98,-EUR helyett 

81,-EUR/ap/éj 

 

119,-EUR helyett 

94,-EUR/ap/éj 

C szezon 

2015.07.11-08-29. 

 

106,-EUR helyett 

85,-EUR/ap/éj 

 

119,-EUR helyett 

94,-EUR/ap/éj 
 

 

143,-EUR helyett 

116,-EUR/ap/éj 

 

A szállás díja tartalmazza a klíma használati díját és a Szálloda wellnes szolgáltatásainak 

használatát. 

 

A fenti árak nem tartalmazzák az ellátás költségeit, valamint az idegenforgalmi adót, 

amelyet a helyszínen kell készpénzben megfizetni az alábbiak szerint: 

 18 éves kor felett: 1,-EUR/fő/éj 

 12-18 év között: 0,5,-EUR/fő/éj 

 12 év alatt nem kell idegenforgalmi adót fizetni. 

 

Az üdülésre jelentkezni Szántó Tímeánál lehet a 06-70/376-55-13 telefonszámon, vagy a 

szabadido@vpdsz.hu e-mail címen. 

 

Az Apartmanokba kisállat térítés nélkül vihető! 



A szállást az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni és távozáskor 10:00 óráig kell 

elhagyni. 
 

Megérkezéskor a Hotel recepcióján magyarul beszélő személyzet fogadja a vendégeket. 
 

Az üdültetés (alap esetben) egy hetes turnusokban történik, szombattól-szombatig. Ettől a 

Hotel kapacitásának megfelelően el lehet térni, de főszezonban az eltöltendő éjszakák száma 

minimum 3 kell, hogy legyen. 
 

A szállás egész évben igénybe vehető, akár Szilveszteri összejövetel is tartható benne. 
 

Szabadidős programok: 
 

 Wellnes  

 Fürdőzés 

 Búvárkodás   

 „Banánozás” 

 Hajókirándulás, Kirándulások (Trogír, Split, Omis, Krka Nemzeti Park) 

 Fish picnik 

 Kerékpár, motorkerékpár-, motorcsónak-, autókölcsönzés 

 Quadozás 

 Painball 

 

TROGÍR 

A terület őslakói az ókori illirek voltak, akiktől a 

területet később más görög törzsek hódították meg. Kr. 

e. az első században a területet Caesar terjeszkedésének 

köszönhetően a Római Birodalom részévé vált, ekkorra 

Traqurium már fontos kikötőváros. A Római 

Birodalom kettészakadása után Trogir a Bizánci 

Birodalomhoz tartozik, majd a népvándorlás idején 

szláv törzsek érkeztek a területre. A tizedik századtól Trogir a Horvát királyság része. A 

horvát királyi ház kihalásával Trogir a Magyar királyság részévé válik. 1116-ban Velence egy 

rövid időre elfoglalt a várost a magyaroktól, azonban a magyar királyi seregek 

visszafoglalták. Ez még többször megismétlődött, hol magyar, hol bizánci, hol velencei 

fennhatóság alatt állt rövid időre.   

1242-ben IV. Béla Trogirba menekült a tatár támadások 

ellen. A város Nagy Lajos ideje alatt is Magyarország részévé 

vált egy időre, de 1440-ben Velence ismét elfoglalta Trogirt, 

amit a 18. század végéig meg is tudott tartani. Trogirnak a 

török hódítással szemben is fel kellett vennie a harcot. A 

napóleoni háborúk idején francia fennhatóság alá kerül, illír 

tartomány részeként. A franciákat a Habsburgok váltották, az 

itt megalakult horvát nemzeti könyvtárnak köszönhetően a 

horvát kultúra egyik fontos központjává vállhatott Trogir. Az 

Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után a Szerb-

Horvát-Szlovén Királysághoz, majd a későbbi 

Jugoszláviához tartozik. A második világháború alatt 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szerb-Horv%C3%A1t-Szlov%C3%A9n_Kir%C3%A1lys%C3%A1g&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szerb-Horv%C3%A1t-Szlov%C3%A9n_Kir%C3%A1lys%C3%A1g&action=edit


Olaszország foglalta el az 1944-es felszabadulásáig. 1990-ben lett amai Horvátország része. 

Trogír nevezetességei közé tartozik a Poderta Palota, a 

Kamerlengo-erőd és a Szent Lőrinc Székesegyház.  

A belváros szíve, mely az egyik legszebb középkori 

kisváros és a Világörökség része az Apartman Hoteltől tíz 

perces rövid sétával megközelíthető.  

 

A szárazföld felől a 17. századi reneszánsz kapun át jutunk 

be az óvárosba, melynek hangulatos terein kávézók, 

szórakozóhelyek találhatók. Az éttermekben a tájra 

jellemző étel, és ital választékkal állnak rendelkezésünkre.  

 

A Trogiri csatorna felé haladva széles, pálmafákkal 

szegélyezett sétány fogad bennünket. A kikötőben 

nyüzsgő vitorlás élet zajlik, ahol lehetőségünk nyílik a 

különböző hajók bérlésére. A mediterrán táj minden 

jellegzetes gyümölcse fellelhető a helyi piacon, amelytől 

nem messze található a városi halpiac, ahová kora reggel 

kilátogatva a frissen fogott tengeri halak sokaságából 

válogathat a vállalkozó kedvű turista. 

 

 

 

Az üdülésre a jelentkezés egész évben folyamatosan 

 történik! 

 

Minden kedves érdeklődőnek  

kellemes pihenést és élményekben 

gazdag nyaralást kívánunk! 

 

Az apartman hotelről bővebb képes  

tájékoztató a www.aquanaturalapartman.com  

internetes oldalon találhattó. 

http://www.aquanaturalapartman.com/

