Egynapos miniüdülés
Dalmáciában:
VODICE és KRKA
Nemzeti Park
Horvátország egyik legszebb területe Dalmácia. Itt látogatjuk meg a vízeséseiről híres
Krka Nemzeti parkot, majd az Adria partján strandolhatunk, élvezhetjük a tenger és a
napsütés páratlan hangulatát. Estére egy kellemes vacsora vár bennünket Vodice
hangulatos óvárosában. Igazi nyaralós élmény egy napba sűrítve :)
Program: Indulás péntek este 22:00 órakor Budapestről a Népliget melletti Planetárium
parkolójából (Indulás előtt néhány nappal még küldünk egy részletes indulási tájékoztatót is!).
Találkozás 21.45-kor a főbejáratnál. Egy rövid magyarországi pihenőt követően már a
szomszédos országban buszozunk. Zágráb után a tengerpart irányába fordulunk, de még az
Adria előtt az ország egyik legszebb nemzeti parkjába látogatunk el. (Aki nem szeretne a
parkba bejönni, az le tud szállni a buszról Vodicében!) Itt is a vízé a főszerep, már a park
területére is hajóval érkezünk. Skradin hangulatos kisvárosából indulunk. Közép-Dalmácia
legnagyobb folyóján felhajózunk, majd a vízesések közelében már gyalogosan haladunk egyre
feljebb. Akinek kedve van, az itt meg is mártózhat kristálytiszta édesvízben, és akár a
zuhatagok közelébe is úszhat. A Skradinski Buk 17 vízesésből áll, a 400 méter hosszú
szakasza a park legszebb része. Útközben látványos hidakon kelünk át, helyi árusok
kóstoltatják portékáikat, majd, egy kis skanzen következik. Minden szakasz között látványos
kilátóponton nézhetjük a robajló folyamot. Miután kigyönyörködtük és strandoltuk magunkat,
a vízesésrendszer tetején már várakozik a buszunk, és meg sem állunk a tengerpartig. A nap
hátralévő része a kikapcsolódásról szól, kedvünkre fürdőzhetünk a vodicei tengerparton, majd
estére érdemes beülni a városka hangulatos éttermeinek egyikébe egy igazi hal vagy
csevapcsicsa vacsorára. A késő esti órákban indulunk haza, és vasárnap reggelre tengerparti
élményekkel feltöltődve hazaérkezünk.
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 Dalmáciában 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 Dalmáciába, - 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: 15.900 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
 Utazást kényelmes autóbusszal
 Programokat
 Csoportvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza:
 Étkezéseket
 A belépőt a KRKA nemzeti parkba (felnőtt:130 Kuna/fő, gyermek, diák 18 éves korig: 55 Kuna/fő)
 Utasbiztosítást (1.000Ft/fő, ami EUB biztosítás, kifejezetten buszos tengerparti utazásokhoz)
Nem kell fizetni: regisztrációs díjat, útlemondási díjat, szervezési díjat...
Befizetéssel kapcsolatos tudnivalók:
 15.900 Ft/fő utazási költséget jelentkezéskor kell befizetni!!! (ha kértél, akkor az 1.000 Ft-os
utasbiztosítással együtt = 16.900 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 Dalmácia csobbanás!!!
Egyéb tudnivalók:
 Az utazás időtartama függ a létszámtól, határtól és forgalomtól: kb. 9 óra
 Kunát indulás előtt itthon kell váltani…(Horvátország fizetőeszköze)
 A nemzeti park belépőt készpénzzel lehet megvenni.
 Horvátországban átlagosan magasabb árakra lehet számítani, mint itthon (+20%).
 Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány szükséges!!!
Stranddal kapcsolatos tudnivalók: A tengervíz átlaghőmérséklete júliusban és augusztusban 24-25 °C. A
mediterrán klímának köszönhetően a napsütéses órák száma nagyon magas, havonta csak egyszer-kétszer esik az
eső. Vodice tengerpartja jól kiépített, komfortos. Édesvizű zuhanyzók és mellékhelyiségek vannak, napágy
bérlési lehetőség van sok helyen. A közelben lehet kis motorcsónakokat bérelni 4 fős kivitelben, amihez nem
kell vízi jártassági igazolvány (ára kb. 40-50 Kuna/fő 4 fő esetén néhány órára). Ha valaki a városon kívüli,
eldugottabb strandokon szeretne fürödni, annak az éles kövek és a tengeri sünök miatt javasoljuk gumipapucs
viseletét.
Lehetőség van a KRKA Nemzeti Parkban is fürödni a vízesések közelében. Itt a természetes környezetben
mártózhatunk meg édesvízben.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Szabó Rolandnál a 0670-278-6852-es telefonon vagy az iroda@rolitura.hu
címen!
Foglalás: Utazásainkat honlapunkon az aktuális program mellett tudjátok lefoglalni!
Szervező: Iránytű Utazási Iroda Kft./Rolitúra

