
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRÁNDULÁS A PLITVICEI NEMZETI PARKBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időpont: 2017.06.03-05.  
(pünkösdi hétvége) 3 nap (2 éj) 

 

Részvételi díj:  
szakszervezeti tagok (pártoló tagok kivételével) és közvetlen családtagjaik 

részére:  
 

36.900,-Ft helyett 30.000,-Ft/fő 
(Egyéb esetben a teljes ár fizetendő!) 

 

Utazás:  nyugati típusú légkondicionált, emelt szintű autóbusszal 

Útvonal:   Miskolc – Budapest – Csáktornya – Plitvice – Zágráb – Budapest - Miskolc  

Szállás:   2 éj Duga Resa településen (75 km a nemzeti parktól) 

Elhelyezés:  hotel*** 2-3 ágyas szobákban 

Ellátás:   félpanzió 

 

1. nap: Indulás Miskolcról a kora reggeli órákban.  

Felszállási lehetőség Budapesten.  

Útközben rövid városnézés Csáktornyán vagy 

Varasdon. Érkezés a szállásra a délutáni órákban. 

Vacsora. Szabad program a városkában. 

 

 

2. nap: Egész napos kirándulás a Plitvicei-tavakhoz, a Nemzeti Park vízeséseihez. 

 

Horvátország nemzeti parkjai közül a legjelentősebb a Plitvicei-

tavak vidéke. Az erdőkkel borított területen 16 tóból álló 

tórendszer található. Az összefüggő tavak a szintkülönbségek miatt 

vízeséseket hoztak létre. A nemzeti park gyalogosan és kisbusszal 

is megtekinthető. A tavak mentén rendezett gyalogösvény visz 

körbe, illetve fából készült hidak ívelnek át a vízfolyások felett.  

 

 

Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete 

1131 Budapest, Fivér u. 4/C. 

1558 Budapest, Pf.: 26. 

E-mail: titkarsag@vpdsz.hu 
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3. nap:  Utazás haza. Útközben városnézés Zágrábban.   

Érkezés Magyarországra az esti órákban. 

 

 

A részvételi díj tartalmazza: 

 

- az utazást,  

- az utasbiztosítást, 

- szállást 2 éjszakára,  

- félpanziós ellátást, 

- az idegenvezető költségét. 

 

NEM tartalmazza: 

 

- a belépő árát a nemzeti parkba, melynek ára kb. 100 Kuna/fő (belépő, helyi busz és 

hajóközlekedés). A belépőjegyek hitelkártyával is fizethetők. (Mastercard /Visa) 

 

Jelentkezni a titkarsag@vpdsz.hu e-mail címen lehet a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és 

megküldésével. (A jelentkezési lapokat kérjük aláírni!) 

 

Jelentkezési határidő: 2017. március 10. (péntek) 12:00 

 
A kirándulás minimum 35 fő jelentkezése esetén kerül lebonyolításra, a jelentkezések 

regisztrálása érkezési sorrendben történik! 

 

A jelentkezések nem kerülnek külön-külön visszaigazolásra, értesítést csak abban az esetben 

fogunk küldeni, ha a busz a határidő lejárta előtt megtelik.  

 

A részvételi díj utalására vonatkozó tudnivalókról a jelentkezések lezárulását követően fogjuk 

az érintetteket tájékoztatni.  

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 
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