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HORVÁTORSZÁG - Omiš 

 

A partner utazási irodával 10 éve állunk kapcsolatban és a tagjaink érdeklődése a foglalások 

iránt - köszönhetően a csodás helynek és annak, hogy alapvetően minden család elégedett volt 

eddig az elhelyezéssel, az apartmanok elhelyezkedésével, valamint helyben az utazási iroda 

képviselőjével is nagyon jó a kommunikáció – továbbra is töretlen. 

 

Fentiek alapján 2020. évre is megállapodtunk a horvát utazási irodával az apartmanok bérlését 

illetően.   

 

A foglalható apartmanok és az árak tekintetében a tavalyihoz képest nincs változás,  

4 apartmanban összesen 40 turnus foglalható továbbra is. A partner által meghirdetett 

árakból idén is a VPDSZ 10 %-os kedvezmény biztosításával járul hozzá a szakszervezti 

tagok és családtagjaik pihenéséhez. 

 

Az apartmanokról a részletes leírásokat az alábbiakban olvashatjátok. 

 

NIKOLA Apartman (A4) 
(Omis, Milana Marusica 25.) 

 
Az apartman az aprókavicsos strandtól 150-200 m-re, a homokos strandtól, valamint Omiš 

központi, óvárosi részétől kb. 700 m-re helyezkedik el. 

 

A VPDSZ által bérelt apartman az apartmanház első emeletén található, melyről csodálatos 

kilátás nyílik az apartman teraszáról a tengerre, a környező hegyekre és Omiš városkára. 
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Az apartmanhoz 1 szoba, nappali kis konyhasarokkal és étkezővel- melyben van még egy 

kinyitható, maximum 2 fő elhelyezésre alkalmas kanapé is -, zuhanykabinos fürdőszoba, WC, 

sat TV, balkon tartozik. Ingyenes Wi-fi elérhető. Az apartman maximum 4 fő részére nyújt 

elhelyezést, nem pótágyazható! 

 

A szobák és a nappali klimatizált, annak használati díja az árban van, de 30 óra/hét 

használat felett 0,6 EUR/óra díj fizetendő. 
 

Parkolási lehetőség a ház előtt, az utcán található. 

 

2020. évi árak – NIKOLA 4 fős (1. emeleti) 

 
 

Dátum 

Kedvezményes ár 
(EUR) 

Apartman/7 éj 

06.27-07.04 428 
07.04-07.11 441 

07.11-07.18 441 
07.18-07.25 441 

07.25-08.01 441 
08.01-08.08 441 

08.08-08.15 441 

08.15-08.22 428 
08.22-08.29 378 

08.29-09.05 378 
 

 

NIKOLA Apartman (A5) 
(Omis, Milana Marusica 25.) 

 

A ház az aprókavicsos tengerparttól 150-200 m-re, a 

homokos tengerparttól, valamint Omiš központjától 

700 m-re helyezkedik el.  

 

A VPDSZ által foglalt apartmanban két szoba 

található. A hálóban egy franciaágy, míg a 

nappaliban egy kihúzható két személyes ágy 

található. Ezen kívül a nappali pótágyazható, 

elhelyezés turista ágyon, mely 12 éves korig 

kényelmes fekvést biztosít.) 
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Az apartmanhoz, nagy amerikai konyhás étkező, fürdőszoba 

(tus/wc), tengerre néző balkon és közös nagy terasz tartozik.  

 

 

 

Az apartman az 

apartmanház 2. szintjén 

helyezkedik el, így 

gyönyörű kilátás nyílik a 

tengerre és Omiš 

városkára. 

 

A szobák és a nappali klimatizált, annak használati díja az árban van, de 30 óra/hét 

használat felett 0,6 EUR/óra díj fizetendő. Ingyenes Wi-fi elérhető. 

 

Parkolási lehetőség az utcán. 
 

 

2020. évi árak – NIKOLA 4+ 1 fős (2. emeleti) 

 
 

Dátum 

Kedvezményes ár 
(EUR) 

4 fő/7 éj 
pótágy/éj 

(5. fő) 

06.27-07.04 441 8 

07.04-07.11 473 9 

07.11-07.18 473 9 
07.18-07.25 473 9 

07.25-08.01 473 9 
08.01-08.08 473 9 

08.08-08.15 473 9 

08.15-08.22 441 8 
08.22-08.29 410 8 

08.29-09.05 410 8 
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EMMA Apartman (A6) 
(Omis, Obala Gusara 2.) 

 

A ház (a képen piros körrel jelölve), melynek I. 

emeletén található az apartman, közvetlenül a város 

központjában a Cetina folyó torkolata mellett 

helyezkedik el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 6 fő elhelyezésre alkalmas apartman a folyóra néz és csupán 80 m-re van a homokos városi 

strandtól. Az apartman nagyon szép, 2 szobája + nappalija (étkezővel és kinyitható 2 

személyes ággyal),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

továbbá külön konyhája, fürdőszobája van. 

 

 

Az apartman nagyon jól felszerelt: többek között mosó- és mosogató gép, kenyérpirító, 

valamint a teraszon elektromos grill is található. Internet van, a klíma ára külön fizetendő 

(6 EUR/nap). Parkoló a háztól 100 m-re, a folyó túl oldalán (a házzal szemben) található. 

Díját az ár tartalmazza, a parkolókártyát az iroda a szállás elfoglalásakor adja át.  



 

5 

 

 

 

2020. évi árak – EMMA – 6 fős 
 

Dátum 

Kedvezményes ár 
(EUR) 

Apartman/7 éj 

06.27-07.04 599 

07.04-07.11 662 

07.11-07.18 662 

07.18-07.25 662 

07.25-08.01 662 

08.01-08.08 662 

08.08-08.15 662 

08.15-08.22 599 

08.22-08.29 473 

08.29-09.05 473 
 

 

 

PRIKO Apartman (A4) 
(Omis, Glagoljaska 5.) 
 

Az apartman Omiš központjában, 300 m-re a homokos strandtól lévő társasház 1. emeletén 

található. Az apartmant tavaly újították fel, az modern bútorzattal került berendezésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az apartman 47 m
2
-én 1 szoba, étkező konyhával, kihúzható 2 személyes ággyal, valamint 

fürdőkádas fürdőszoba található. 4 fő kényelmes elhelyezését biztosított, nem pótágyazható! 
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A konyha jól felszerelt: sütő, hűtő, mosogatógép is található benne. Az apartmanhoz egy  

5 m
2
-es balkon is tartozik. Sat TV, ingyenes wi-fi, klímahasználat az árban van!  

 

2020. évi árak – PRIKO – 4 fős 
 

Dátum 

Kedvezményes ár 
(EUR) 

Apartman/7 éj 

06.28-07.05 473 

07.05-07.12 536 

07.12-07.19 536 

07.19-07.26 536 

07.26-08.02 536 

08.02-08.09 536 

08.09-08.16 536 

08.16-08.23 473 

08.23-08.30 410 

08.30-09.06 410 
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FONTOS! Itt a foglalható időszakok vasárnaptól vasárnapig tartanak, így ennek az 

apartmannak a foglalása esetén elkerülhető a tengerparti nyaralás esetén általános szombati 

turnusváltásból adódó tumultus az autópályákon és a tengerparton. 

 

Kérem, hogy a foglalásoknál vegyétek figyelembe, hogy ahol kihúzható kanapé van, az 

természetszerűleg nem biztosít olyan kényelmes elhelyezést 2 fő számára, mint a két különálló 

ágy/francia ágy. 

 

Az apartmanokba háziállat nem vihető! 

 

A partner utazási iroda minden turnusban szervez 

fakultatív programokat, így városnézés, hajós 

kirándulások Hvar-, Brač-szigetre, Bolba, 

csónakázás a Cetina folyón, rafting-vadvizi evezés, 

kanyoning, zipline. 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos tudnivalók: 
 

 Az apartmanok konyhája felszerelt, de érdemes kávéfőzőt, élesebb késeket és 

konzervnyitót is vinni, valamint a tapasztalatok szerint elektromos szúnyogriasztót sem 

árt a csomagoláskor betenni. 

 

 Mindegyik apartman esetében a helyszínen, a táblázatban szereplő árakon felül 18 

éven felülieknek 1,-EUR/nap, 12-18. év között 0,5,-EUR/nap idegenforgalmi adót 

kell fizetni!  
 

 Akkor is a fenti árak fizetendők, ha az apartmanokat a lehetségesnél kevesebben 

veszik igénybe! 
 

A Nikola 4+1 apartmanra vonatkozó kedvezmény: 

3. életévét még be nem töltött gyermek részére (ha a szülőkkel alszik) az üdültetés 

díjtalan. 
 

 Az apartmanokat az érkezés napján 14.
00

 órától lehet elfoglalni és az indulás napján 

10.
00

 óráig kell elhagyni! 
 

 Takarítás heti egy alkalommal, turnusváltás idején van. Az apartmanokban a napi 

takarításhoz szükséges eszközök biztosítottak. 
 

 Utas és balesetbiztosításról mindenkinek magának kell gondoskodnia! 

 

Fizetéssel kapcsolatos tudnivalók: 
 

A kedvezményes árak kizárólag a VPDSZ teljes jogú tagjaira (aktív, tagfenntartó), 

illetve velük közös háztartásban élő közvetlen hozzátartozóikra (férj, feleség, élettárs, 

gyermek, nevelt gyermek) vonatkoznak. Egyéb esetben - pártoló tagok esetén, vagy teljes 

jogú taggal együtt nyaraló személynek - a teljes, kedvezmény nélküli árat kell 

megfizetni. 
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Az üdülés ellenértékéből - foglalás írásban történt visszaigazolását követően, de 

legkésőbb  

2020. március 31-ig 

 
- a visszaigazolásban meghatározott összegű (EMMA apartman esetében 200 EUR, míg 

a másik 3 apartman foglalásánál 150-150 EUR) előleget kell a horvát partner részére az 

alábbi adatok alapján EUR-ban átutalni / a lentiek szerint a számlaszámukra befizetni!  
 

 

 

Kedvezményezett bankja 

és telephelye:  

 

ZAGREBAČKA BANKA DD 

PAROMLINSKA 2,  10000 ZAGREB 

SWIFT kód: 

 

ZABAHR2X 

IBAN szám: 

 

HR95 23600001101904789 

Kedvezményezett neve és 

címe: 

 

ACTIVE HOLIDAYS 

K. KAČIĆA BB, 21310 OMIŠ – HR 

Közlemény: 

 

Nikola A4 / Nikola A5 / Priko A4 / EMMA A6* 

foglalási előleg, VPDSZ 

Teljesítés devizaneme: 

 

EUR 

Összeg: 

 

150 / 200*  

Bankköltségek: „Helyi bankköltség megbízó terhére, külföldi 

bankköltség kedvezményezett terhére.” 
 

* a sárgával kiemelet részekből a foglalásnak megfelelő adatokat kell feltüntetni! 

 

FONTOS! Az utalásnál – hogy valóban a kért előleg teljes összege megérkezzen a partner 

számlájára – az itteni banki költséget ne hárítsátok át a partnerre, azt nektek kell 

pluszban állni!  A fennmaradó – idegenforgalmi adóval növelt - összeg a helyszínen, 

érkezéskor fizetendő.  

 

A visszaigazolt üdülési foglalást lemondani, mindenféle ellentételezés nélkül, csak az 

igényelt időszakot megelőző egy hónappal korábban és csak kivételesen indokolt 

esetekben (orvos által kiadott igazolással, családi tragédia) lehet.  

 

30-20 naptári napon belüli lemondás esetén az üdülés 50%-át,  

20-10 naptári napon belüli lemondás esetén az üdülés 75%-át,  

10 naptári napon beüli lemondás esetén az üdülés teljes értékét, ki kell fizetni! 
 

Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámításra. 
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Felhívom minden kedves tagunk figyelmét, hogy a foglalások regisztrálása érkezési 

sorrendben történik!!  

 
 

Jelentkezni a gebelnok@vpdsz.hu e-mail címre, aláírt, szkennelve megküldött, jelen e-

mail mellékleteként becsatolt megfelelő „Jelentkezési lap” kitöltésével van lehetőség.  
 

Jelentkezési határidő: 2020. március 31. 

 
(Ezt közvetően a betöltetlen helyek a partner részére visszaadásra kerülnek, így a 

későbbiekben foglalásra már közvetlenül csak a partnernél, szakszervezeti kedvezmény 

igénybevétele nélkül lesz csak lehetőség!) 
 

A foglalás befogadásáról (már ez alapján biztos lesz a foglalás) a jelentkező részére 

előzetesen csak rövid visszajelzést küldünk, majd a későbbiekben az un. „Foglalás 

visszaigazolása”-ban kerül a további - többek között a fizetéssel kapcsolatos - teendőkről 

tájékoztatásra az érintett. 
 

 

A tavalyi évben is pár hét alatt elkelt az összes hely! Ne habozz, jelentkezz, 

hogy le ne maradjál! 

 
 

Minden kedves jelentkezőt sok szeretettel várunk! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gebelnok@vpdsz.hu
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Omiš 
 

 

A közép-dalmáciai Omiš a Split és 

Makarska közötti partszakaszon, a 

Cetina folyó torkolatánál található, 

egyes részei pedig benyúlnak a 

hegyi folyócska vadregényes 

kanyonjába. A folyó kristálytiszta 

vize itt éri el a tengert, s az általa 

szállított folyami homok gyönyörű 

természetes strandot hozott létre. 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. A környéken jónéhány kis halászfalu fogadja a pihenni vágyókat, a mindenre 

elszánt egykori kalózokról pedig jobbára csak a híres helyi 

férfikórusok (a klapák) dalaiban hallhatunk...  

Omiš, a mintegy 55 km hosszú "MAKARSKAI RIVIÉRA" 

kezdőpontja, ami az Adria egyik legjelentősebb üdülőkörzete. A 

város kb. 6.000 lakosú, a Közép-Dalmáciának nevezett terület 

központja. Az illírek alapították, de a rómaiak és a velenceiek is 

birtokolták a várost, ránk hagyva jellegzetes stílusú épületeiket. 

Omiš városának története az antik időkbe nyúlik vissza, a város 

feletti erőd pedig a több évszázados kalóz hagyományokat eleveníti 

fel. Lakosai sokáig földműveléssel és halászattal foglalkoztak. A II. 

világháború után a városban megteremtették a könnyűipart 

(élelmiszer-feldolgozó- és textilgyárak), közelében a Cetina folyón 

felépült a Zakucac erőmű, amely még Splitet is ellátja árammal. 

 

A kisváros utcáin barangolva sokféle szépséges épületet, teret 

láthatunk. A piac, az óváros, a sikátorok, a román kori 

templom, a Szt. Mihály Székesegyház, melyet többször 

átépítettek (ezért keverednek a gótikus, a barokk és a 

reneszánsz stílusjegyek). A Harangtorony közvetlenül egy 

hatalmas szikla elé épült. A kikötő egy kis parkosított 

félsziget, amely benyúlik a tengerbe. A Városi Múzeumban 

értékes régészeti kiállításokat rendeznek. A város kulturális 

élete is jelentős. Omiš elképzelhetetlen lenne a júliusi Dalmát 

Népzenei Ünnepség nélkül. Az omiš-i nyár ezen kívül még 

sok érdekes koncertet, kiállítást és egyéb programot nyújt. 

 

A kis félszigeten a szabadtéri mozi és szórakoztató 

létesítmények (kugli-, kis kosárlabda- és futballpálya) 

gondoskodnak a szórakoztatásról. A főutca nevét (Forsal) a város védőfalának DNy-i 

tornyáról kapta. Omiš-on üdülve sokféle lehetőség között választhatunk: szinte mindenütt 

lehet fürdeni, számos sportpálya és étterem van a városban. A város kelet felé rohamosan 

terjeszkedik. Ezt azon is lemérhetjük, hogy a hídtól közel 4 km-t kell megtennünk a város 

végét jelző tábláig. 
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A környék gazdag turisztikai látványosságokban is. 

Az óváros fölött magasodik az évszázados Mirabella 

erőd, más néven a Fellegvár. Innen csodálatos kilátás 

nyílik az egész környékre.  

A gyalogos túrázókat Omiš-tól 2 km-re egy kilátó 

várja, ahonnan az egész város, a folyóöböl és a 

tenger is belátható. Az autóval érdemes felkeresni a 

szomszédos településeket, Split és Makarska között. 

Ezek eredeti szépségükben és egyszerűségükben 

várják a turistákat. A hajókirándulásra vállalkozók 

számtalan kisebb - nagyobb sziget közül választhatnak. Félórás hajóúttal érhető el a 

legközelebbi, Brac szigete. Több településével, különleges épületeivel, egzotikus gyümölcs-

termesztésével, mediterrán növényzetével, felejthetetlen élményt nyújt.  

 

A város története: Omiš -t az illírek alapították, 

majd a Római Birodalom hódította meg. A 

rómaiak Oneum néven alapítottak itt várost. A 9-

10. században területét a neretvánok, egy tengeri 

kalóznép szerezték meg, akik megerősítették a 

települést. Ekkor épült a Cetina jobb partján álló 

10. századi román stílusú Szent Péter templom. 

1279-ben a Velencei Köztársaság és a környező 

városok, Trau, Sibenik és Klis összefogtak, és a 

kalózokat elűzték innen. Középkori várának 

romjai az Adria mellett állnak. 1294-ben a Subicoké volt, majd 1355-ben Hahót Miklós bán 

foglalta el, ezután királyi vár. 1386-tól a Horvátiaké, de 1394. júniusában Dabisa bosnyák 

király Horváti Jánost kiostromolja. Ezután a Gariaké, de 1401-ben a spalatóiak elfoglalják. 

Később Hervojáé, majd Nelipcic Jánosé. 1436-tól királyi birtok. 1444-ben a velenceiek 

foglalták el a várost, melyet a török sohasem tudott bevenni, így a környező területeknek 

biztonságot nyújtott. A Velencei Köztársaság megszűnésével francia, majd osztrák kézbe 

került. 1918-tól a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, majd Jugoszlávia része, egészen a 

független horvát állam kikiáltásáig.  

MEGKÖZELÍTHETÉSE 

Omis Budapesttől kb. 750 km-re található. 

 

Ajánlott útvonal: 

 

1.  Budapest-Letenye-Zágráb-Split-(Dugopolje) (itt 

érdemes lehajtani az autópályáról és rákanyarodni a 

tengerparti útra) -Omis. 

Omishoz legközelebbi lehajtó az autópályáról Blato 

na Cetini falunál található, de az út keskenysége és 

rossz minősége miatt Omis nincs kitáblazva a 

lehajtónál) A GPRS erre az útra visz!!! 

 

2. Budapest-Letenye Zagrab- Karlovac, Gracac, Knin, Drnis, Split, Omis 

 

Az utazás időtartama min. 7-8 óra, de a torlódások miatt akár 10 óra is lehet. Érdemes az 

indulást éjszakára/kora hajnalra időzíteni a szombati turnusváltások következtében 

megnövekedő forgalom miatt.  

 

 

 


