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KÉTNAPOS KIRÁNDULÁS A PLITVICEI TAVAKHOZ 

2020.10.02-03. (1éj / 2 nap) 

félpanzióval 35.900 Ft / fő 

Horvátország és Európa egyik legszebb, leglátogatottabb nemzeti parkjába invitáljuk kétnapos 

kirándulásunkon, az ámulatba ejtő szépségű tavak és vízesések birodalmába! 

Utazásunk  első napján megállunk Rastoke településen, ahol egy régi vízimolnár falut tekinthetünk meg. 

A Plitvicei parkhoz közeli szállás és az ott eltöltött éjszaka lehetőséget biztosít a pihenésre, a másnap 

rendelkezésre álló idő pedig alkalmat ad a Plitvicei Nemzeti Park részletes megtekintésére! 

Csodás természet, kellemes szállás és remek idegenvezetőnk várja Önt is! Ne hagyja ki! 

PROGRAM: 

1. nap: Kora reggeli indulás kb. 05:00 körül Szolnokról. Utazásunk során megállunk Slunj városnál, a Slunjcica és a
Korana folyók csatlakozásánál található Rastoke vizímolnár-falunál, ahol több mint 20 egykori malom található - A 
molnár falu megtekintése külön belépődíj(ak) ellenében tekinthető, meg amely nem kötelező. Az esti órákban 
érkezünk a Nemzeti Parktól mintegy 15 km távolságra fekvő szálláshelyre, ahol vacsora, majd éjszakázás 
következik. 

2. nap: A reggelit követően a Plitvicei Nemzeti Park megtekintésére kerül sor, szabadprogram keretein belül. A 16
tóból és mesés vízesésekkel rendelkező parkot épített gyalogos utakon és egy rövid hajóútvonalon tekinthetjük 
meg. A park teljes bejárása 6-8 kilométer, amelyet természetesen nem kötelező végig bejárni, a rendelkezésre álló 
mintegy 6 óra alatt mindenki saját kedve, fizikai képessége érdeklődése és tempója szerint tekintheti meg a 
parkot. A park bejárását követően a délutáni órákban hazaindulunk. Hazaérkezés a késő éjjeli órákban várható. 

A részvételi díj 35.900 Ft, mely tartalmazza: 

● utazást kényelmes autóbusszal ● magyar nyelvű csoportkísérőt ● 1 éjszaka szállást 3*-os szállodában
● félpanziós ellátást (svédasztalos reggeli, háromfogásos vacsora) ● üdülőhelyi illetéket

A részvételi díj nem tartalmazza: 
● útlemondási biztosítás (1,6%) ● a helyszínen fizetendő belépőjegy árat a Plitvicei nemzeti parkba, amely 160
Kuna/fő ● a fakultatívan megtekinthető Rastoke sétány általános belépődíját amely 30 Kuna/fő ● a fakultatívan 

megtekinthető rastokei egykori vízimolnár falu belépődíját (vízesések közelről, kis malom, totem oszlop, múzeum, 
pisztrángos-halastó) ● baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást 1140 Ft/fő/az utazásra. Kívánság szerinti ülőhely az 
autóbuszon 1500 Ft/fő felár ellenében kérhető. 

Szállásleírás 
Fekvés: két épületből álló szállodaegyüttes, Ličko Petrovo Selo település szélén, az út mellett, kb. 15 km-re a Plitvicei Nemzeti 
Parktól 
A szálloda kínálata: étterem, wifi kapcsolat a kijelölt helyeken (ingyenes), parkoló 
Szobák: egyszerűen berendezettek; tv, wifi kapcsolat (ingyenes), zuhanyzó 
Ellátás: svédasztalos reggeli és menüválasztásos vacsora (2 menüből) 

Az utazás minimum 35 fő jelentkezés esetén kerül indításra. 

Az utazáson való részvételhez személyi igazolvány elegendő. 
Jelen utazás esetén a részvételi díj fizetési és útlemondási feltételek eltérnek 

az ÁSZF-ben rögzített általános feltételektől!  
A programváltozás jogát fenntartjuk a helyi viszonyok függvényében! 

Utazásszervező engedély szám: U-001682 


