Egynapos miniüdülés
a Krk-szigeten
Ha bevállalod az egynapos nonstop látogatást Velencei karneválra, esetleg hajlandó
vagy egy-egy szép osztrák hegyvidéki túrára is benevezni egyetlen napra, akkor miért
éppen egy tengerparti csobbanást hagynál ki az Adria egyik leghosszabb és legszebb
strandján? Gyere velünk egy egész napos mininyaralásra, a horvátországi Kvarner-öböl
gyöngyszemére, a turisták kedvelt célpontjára, a Krk-szigeten fekvő fenséges strandra,
Baskára!

Program: Indulás péntek este 24:00 órakor Budapestről, a Népliget melletti Planetárium
parkolójából (Indulás előtt néhány nappal még küldünk egy részletes indulási tájékoztatót is!).
Találkozó 23.45-kor a Planetárium bejáratánál. A nagyjából 550 km-es utat két pihenővel
szakítjuk meg, hogy reggelre, - minden helyi strandolót megelőzve -, már Baska
aprókavicsos-homokos strandján igyuk reggeli kávénkat, és fogyaszthassuk reggelinket. Az
egész napot az 1800 méter hosszú szabad strandon töltjük, napozással, fürdőzéssel, vízi
sportolással, de kikapcsolódásként meglátogathatjuk a település ódon belvárosát, vagy
múlathatjuk az időt egy-egy hangulatos étterem vagy koktélbár teraszán is. Akinek kedve
szottyan egy kis kiránduláshoz, annak érdemes felsétálni a város felett terpeszkedő dombra is,
mivel onnan csodás kilátásban lehet része a Krk és a környező szigetekre és persze magára az
öbölre is, ahol Baska található. Fakultatív programként lehetőséged lesz még
hajókiránduláson is részt venni, egy igazi kis jachton, amivel jókora kerülőt tehettek a sziget
környékén és még a szomszédos Rab-szigeten is kiköthettek, Horvátország leghosszabb
homokos strandján. Ha már kellően lebarnultunk és feltöltődtünk a tenger látványával és a
programokkal, hazaindulás előtt még egy kellemes nyárestét töltünk a sziget fővárosában
Krk-ben, e szép nyári szombatot megkoronázva. Sétálhatunk az óváros ódon, középkori
hangulatú utcáin, a kikötőben pedig megcsodálhatjuk a mai modern vitorlásokat és jachtokat,
esetleg egy ízletes helyi vacsorával búcsúzhatunk el a szigettől. Budapestre vasárnap, a kora
reggeli órákban érünk vissza.
Utazás: Légkondicionált és összkomfortos autóbusszal utazunk. Az éjszakai utazás előnye,
hogy nem kell melegben utazni; nincsen nagy forgalom az utakon; a határon nem kell sokat
várakozni; a vidéki utasoknak könnyebb este az indulási helyre érkezni, mint hajnalban;
szombaton reggel már a Krk-szigeten leszünk, így nyerünk fél napot.
További felszállási lehetőség: Budaörs McDonalds parkoló, Székesfehérvár Auchan parkoló,
Siófok Tesco parkoló, Nagykanizsa INA benzinkút (M7-es autópálya).
Ettől eltérő esetleges felszállási helyszínt e-mailban egyeztesd le az irodával!
Kiknek ajánljuk az utazást?
 Azoknak, akik már voltak a szigeten, - és visszavágynak -, de már egy hét túl hosszú
lenne…
 Akik még nem voltak, de szeretnék kipróbálni, megnézni érdemes-e hosszabb időre is
elmenni oda…
 Akiknek nincs idejük egy hosszabb tengerparti nyaralásra vagy anyagi helyzetük nem
teszi lehetővé az egyhetes nyaralást, de vágynak a tengerhez…
 Akik még egyáltalán nem voltak a tengernél…

 Akik egyszerűen csak nem akarnak egy újabb unalmas hétvégét otthon tölteni, de valami
különleges időtöltésre vágynak…

Akik egy tartalmas napot szeretnének eltölteni egy csodás helyen, egy vidám, fiatalos
társasággal…
Részvételi díj: 13.900 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
 Utazást kényelmes autóbusszal
 Programokat

Csoportvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza:
 Étkezéseket
 Fakultatív hajókirándulást (60-120 Euró/fő, részletek a fakultatív hajózás
dokumentumban)

Utasbiztosítás (1.000 Ft/fő, ami EUB NIVÓ biztosítás, kifejezetten buszos tengerparti
utazásokhoz)
Nem kell fizetni: regisztrációs díjat, szervezési díjat...
Befizetéssel kapcsolatos tudnivalók:
 13.900 Ft/fő utazási költséget jelentkezéskor kell befizetni!!! (ha kértél,
akkor az 1.000 Ft-os utasbiztosítással együtt = 14.900 Ft/fő)
 Befizetés átutalással vagy bankfióki befizetéssel (nincs költsége, és egyből megjelenik a
számlán), megoldható. Személyes befizetésre nincs lehetőség.
 Számlaszám: Raiffeisen Bank 12025000-01458338-00100003 és Iránytű Utazási Iroda
Kft. a számlatulajdonos.

Közleménybe a foglaló utas nevét, utazás dátumát és azt kell beleírni, hogy Baska
csobbanás!!!
Egyéb tudnivalók:
 Az utazás időtartama függ a létszámtól, határtól és forgalomtól: kb. 8 óra
 Kunát indulás előtt itthon kell váltani…(Horvátország fizetőeszköze)
 Horvátországban átlagosan magasabb árakra lehet számítani, mint itthon (+20%).


Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány szükséges!!!

Stranddal kapcsolatos tudnivalók: A víz átlaghőmérséklete júliusban és augusztusban 2425 °C. A mediterrán klímának köszönhetően a napsütéses órák száma nagyon magas, havonta
csak egyszer-kétszer esik az eső. A csaknem két kilométer hosszú baskai strand, és a part
mentén feljebb található kiépített partszakaszok apró-kavicsosak. Ha valaki a városon kívüli,
eldugottabb strandokon szeretne fürödni, annak az éles kövek és a tengeri sünök miatt
javasoljuk gumipapucs viseletét.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Szabó Rolandnál a 70-278-6852-es telefonon vagy az
iroda@rolitura.hu címen!
Foglalás: Utazásainkat honlapunkon az aktuális program mellett tudjátok lefoglalni!
Szervező: Rolitura/Iránytű Utazási Iroda

