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ALL INCLUSIVE NYARALÁS AZ ADRIÁN
2022.09.03 - 08. (5éj/6nap) SZOLNOKI INDULÁSSAL!
Erkély nélküli szobában 154.500 Ft/fő
Erkélyes szobában: 159.500 Ft/fő
Nem szeretne semmivel sem bajlódni, de még vezetni sem, egyben a legjobb ár-értékű utazást keresi?
Akkor megtalálta az Önnek való programot! Hatnapos, kellemes és pihentető all inclusive nyaralásra invitáljuk, korlátlan étel és
italfogyasztással minden nap, amely során három csillagos szállodában nyújtunk elhelyezést! A nyaralás során vendégünk egy kiváló hajós
kirándulásra, melynek keretein belül ellátogathat velünk Pag-szigetre is, ahol a vidám hajókázás mellett Pag városi séta, strandolás egy
hangulatos öbölben és halászfaluban lesz a napi program. A strandolás és pihenés mellett ellátogatunk Zadarba is! A festői környezet, a
kikapcsolódás, a gazdag tartalom és verhetetlen ár garantált! Fiatalok, családosok, idősek irány a tenger és a pihenés! Ne várjon, mert
lemarad!
PAG SZIGETI HAJÓKIRÁNDULÁS ÉS ZADARI VÁROSNÉZÉS INGYEN!
Program:

1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, rövid szünetekkel utazás Karlobagba, érkezéskor a szállodai szobák átvétele, ebéd, majd szabadidő
a vacsoráig.
2. nap: A reggelit követően szabadprogram, strandolási és pihenési lehetőség, ebéd, korlátlan italfogyasztás egész nap, este vacsora és
éjszakázás a szállodában. A szálloda saját, betonos napozórészekkel, zuhanyzókkal és tengeri gyermek pancsolóval is ellátott strandja,
illetve medencéje mellett érdemes ellátogatni, a szállodától kellemes 10 perces tengerparti sétával elérhető Tatinja beach strandra, ahol
lassan mélyülő, mindennel felszerelt, köves strand és nagy öböl áll rendelkezésre, zuhanyzókkal és vendéglátóhelyekkel.
3. nap: A reggelit követően részvétel a Pag-szigeti hajós kiránduláson, melyen szabad séta során egyénileg megismerkedünk a szigetnek
nevet adó Pag város, nevezetességeivel, majd tovább hajózunk egy hangulatos kis halászfaluba, ahol kedvünkre strandolhatunk vagy a
hangulatos kikötői étteremben a halételek kedvelői a'la carte elfogyaszthatnak egy ízletes halebédet. Innen a sziget egyik legnépszerűbb
öblébe hajózunk, ahol lehorgonyzunk és a hajóról strandolunk az Adria kristálytiszta vizében, mindezt a szigetre jellemző vadregényes
környezetben. A kiránduláson nem maradunk ellátás nélkül, a mai napra bőséges ebéd hideg csomagot biztosítunk, míg a hajón kétszer
köszöntőital (üdítő vagy pálinka) kerül felszolgálásra. A kirándulás végeztével, kb. 17:00 óra körül érkezünk vissza a kikötőbe, a vacsoráig
szabadidő áll rendelkezésre. A hajókirándulás napja az időjárás függvényében változhat.
4. nap: A reggelit követően szabadprogram, strandolási és pihenési lehetőség, ebéd, korlátlan italfogyasztás egész nap, este vacsora és
éjszakázás a szállodában.
5. nap: A reggelit követően buszos zadari kiránduláson veszünk részt, mely során magyar nyelvű városnézés és 2,5 óra szabadidő során
ismerkedünk meg Zadarral, a dalmát-régió egyik leghangulatosabb városának nevezetességeivel, a római időkből maradt fórummal, a
modern - hangzatos és látványos tengeri orgonával, a város katedrálisával a Szent Donát templommal, valamint a zadariak között csak
Kalelarga névre keresztelt főutcával. Visszatérés a szállodába, szabadidő, majd vacsora a szállodában, éjszakázás.
6. nap: A reggelit követően kijelentkezés a szállodából, majd hazautazás. Érkezés az éjszakai, késő éjszakai órákban várható.

A részvételi díj tartalmazza:
● utazást kényelmes, légkondicionált autóbusszal ● magyar nyelvű csoportkísérőt és idegenvezetést ● 5 éjszaka szállást háromcsillagos szállodában
● elhelyezést a választott típusú szobában (klíma, tv, kis hűtő, wifi); erkélyes tenger felői vagy erkély nélküli park felőli
● all inclusive ellátást (svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora; 2 féle leves, 3-4 fajta főétel, 4 fajta köret, salátabár, desszertek, korlátlan
italfogyasztás a szálloda éttermében (üdítőitalok, fehér és vörösbor, sör, víz) ● heti három alkalommal tradicionális horvát specialitások a
vacsoránál ● a szálloda bárjában és teraszán korlátlan italfogyasztás 11:00-21:30 óra között: kávé, üdítőitalok, sör, fehér és vörösbor, hazai
röviditalok (sljivovica, pelinkovac, brandy, mézlikőr), vodka ● a medencénél 10:00-19:00 óra között italbár üzemel ● Pag-szigeti hajós kirándulást,
magyar csoportkísérővel; Pag városi egyéni séta, strandolás hajóról és egy hangulatos halászfaluban, köszöntőitalok, ebédre hidegcsomagot
biztosítunk (szendvicsek, gyümölcs, víz) ● autóbuszos kirándulást Zadarba városnézéssel, szabadidővel, ebédre hideg csomagot biztosítunk
(szendvicsek, gyümölcs, víz) ● korlátlan külső és belső medence használatot; animációs programokat; heti öt alkalommal élőzenét a szálloda
teraszán ● üdülőhelyi illetéket

A részvételi díj nem tartalmazza:
● Kombinált utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás és utasbiztosítás, melynek együttes ára 7.600Ft/fő (70 és 80 év között 11.200Ft/fő)

Egyéb fontos információk:
● TISZAKÉCSKEI FELSZÁLLÁS LEHETSÉGES! (BIZONYOS FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE ESETÉN)
● az utazások minimum 35 fő jelentkező esetén kerülnek indításra ● jelen utazások esetén a részvételi díj fizetési és útlemondási feltételek
eltérnek az Ászf-ben rögzített általános feltételektől ● egyágyas szoba foglalható, a részletekről érdeklődjön munkatársunknál
● utastársítás ingyenesen kérhető. Kívánság szerinti ülőhely az autóbuszon 1000 Ft/fő felár ellenében kérhető - a kérést foglaláskor az
ülőhely megjelölésével az egyéb rovatba szíveskedjen beírni. Amennyiben nem az indulóponton szeretne felszállni, kérjük foglaláskor az
egyéb rovatban szíveskedjen megadni a fenti felszállóhelyek egyikét. Az utazáson való részvételhez személyi igazolvány elegendő.

Utazásszervező MKEH engedély szám: U-001682

