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Isztria és a Plitvicei – tavak csodái 

1 nap: Indulás a kora reggeli órákban. Útba ejtjük a Trakoscan-i várkastélyt, mely pont úgy fest, mint egy 
mesebeli vár: magas falak, kastélytorony, felvonóhíd, s mindezek lábánál egy kis tó is található. Érkezés a dél 
körüli órákban Horvátország fővárosába, Zágrábba. Városnézés: Főtér, Katedrális, Nemzeti Színház, Óváros. 
Este a szállások elfoglalása Kraljevica környékén. 
 

2. nap: Egész napos szabadprogram, vagy fakultatív kirándulási lehetőség - látogatás az isztriai félsziget 
nevezetes településeire: Pulaban felkeressük a római Colosseum testvérét - az Amfiteátrumot, Sergius 
diadalívét és a Velencei erődöt, majd a legszebb történelmi város, Rovinj emlékeivel ismerkedünk. Délután 
kirándulás a smaragdzöld vizű Limski fjordhoz, mely valaha kalózok búvóhelye volt, manapság kirándulóhajók 
keresik fel vadregényes partjait, mely Horvátország egyik legcsodálatosabb természeti kincse. Fakultatív 
kirándulás ára: 6.900 Ft/fő (min. 25 fő esetén) 
 

3. nap Egész napos szabadprogram, vagy fakultatív kirándulási lehetőség a Krk - szigetre: utunk első állomás 
Baska, mely a sziget legszebb városa, ahol ősi műemlékben gyönyörködhetünk: régi házakban, 
kolostorromban, és a Szt. Iván templomban. Ezután Krk városa következik, megőrizte középkori jellegét, nem 
is találunk itt 100 évesnél fiatalabb épületet. Az óvárost 15. századi városfalak veszik körül, szűk utcáiban, és 
sikátoraiban élvezhetjük a hamisíthatatlan középkori érzést. Fakultatív kirándulás ára: 3.900 Ft/fő (min. 25 fő 
esetén) 
 

4. nap: Reggeli után indulunk a Plitvicei-tavak Nemzeti Parkba. A Plitvicei-tórendszer Európa egyik legszebb 
természeti csodája - kristálytiszta vizű tavak, vízesések, zúgók, források, erdők káprázatos együttese. 
Barangolás a Világörökség részét képező nemzeti parkban. A gyalogösvényen kívül kisvonattal és kishajóval is 
körbejárható a tórendszer. A nemzeti parkban tett látogatás után hazaindulás. Hazaérkezés a késő esti 
órákban. 
 

4 fős Apartman önellátás 
(1 háló + nappali felszerelt konyhával, fürdőszoba) 

04.24-06.26 és 
08.21-10.02 között 

Részvételi díj  49.900 Ft/fő 

Vacsora 3 alkalom 14.900 Ft/fő 

Üdülőhelyi illeték 2.900 Ft/fő 
 

Hotel**félpanzió 
(2-3 ágyas fürdőszobás szobák) 

04.24-06.26 és 
08.21-10.02 között 

Részvételi díj 68.900 Ft/fő 

Üdülőhelyi illeték 2.900 Ft/fő 

Superior szoba felár (igény szerint) 4.900 Ft/fő 
 

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 3 éj szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés díját. 
Nem tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a belépőjegyek, fakultatív programok és az utasbiztosítás díját.  
 

BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap. 
Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a. 
 
Belépők: 
 

Plitvice Nemzeti Park 180 HRK/fő 2021.04.01.-05.31. és 2021.10.01.-31. 

 300 HRK/fő 2021.06.01.-09.30.  

 Csoportkedvezmény lehetséges  

Trakoscan-i vár (Park és kastély) Felnőtt: 40 HRK/fő Gyerek (18 év alatt): 20 HRK/fő 

Pula amfiteátrum Felnőtt: 50 HRK/fő Gyerek (18 év alatt): 25 HRK/fő 

Hajózás Limski fjord 15 Eur/fő  

 
 
A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak. 
 

 
 
 

Kellemes, élményekben gazdag utazást kívánunk! 
 


