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MANDARINSZÜRET A NERETVA-VÖLGYÉBEN 
Mostar, Kravica vízesés, Dubrovnik 

2020.10.22-25. (3éj / 4 nap) SZOLNOKI INDULÁSSAL! 
 
Csatlakozzon hozzánk e csodálatos őszi programunkon, ahol az Unesco védettsége alatt álló varázslatos városokban csodálhatja meg az élő 
történelem remekműveit, felejthetetlen mandarinszüreti programra visszük és mindezek mellett minden nap még pihenésre, wellnessre is jut 
majd ideje. A kényelemről modern négycsillagos szálloda, zenés estek, vendégszerető házigazdák és kiváló idegenvezetőink gondosodnak!  
Jöjjön és töltődjön fel, a felejthetetlen túrát és élményeket mi garantáljuk! 
  
0-1. nap: Indulás várhatóan 2020.10.21-én este 23:00 körül. Éjjeli utazás pihenőkkel Mostarig, ahol 2,5-3 órás séta és szabadprogram keretében 
megtekintjük az Unesco kultúrális örökségébe tartozó Öreg-hidat valamint a Neretva két partján húzódó bazársort, mecseteket, a szabadidőben 
pedig jut idő vásárlásra és ebédre is. Ezután a Kravica-vízeséshez látogatunk el, ahol kisvonattal robogunk le a festői látványt ígérő zuhatagokig. 
Utunkat innen a tengerparti Neum irányába vesszük, ahol a négycsillagos szállodába történő bejelentkezést követően a vacsoráig szabadidő áll 
rendelkezésre. 
2. nap: A reggelit követően a Neretva-folyó deltájába látogatunk, ahol több mint egymillió mandarin- és narancsfa található, melyeken évente 60-
80 ezer tonna édes, mag nélküli, ízletes gyümölcs terem. Az ültetvényen a mandarin likőr és pálinka köszöntőitalt, valamint aszalt 
gyümölcskóstolót követően a házigazdák bemutatják a mandarinszedés technikáját, termesztésének módját. A szüreten mindenki ingyenesen 
szedhet 3 kg mandarint (az e felett szüretelt rész kb. 200 Ft/kg áron megvásárolható). A szüretet követően rövid buszozás után a Neretva-deltában 
csónakos fotószafarival érkezünk házigazdánk farmjára, ahol egy tradicionális és ízletes, ebéd következik (parázson sült lepénykenyér, rizotto, 
polenta, halpörkölt, hal és húsos tál körettel, korlátlan bor, víz, kávé) kerül felszolgálásra. A vidám hangulatról élőzene gondoskodik és lehetőség 
nyílik helyi termékek vásárlására (mandarin méz, gránátalma, füge, mandarin, lozovaca és travaraica pálinka, lekvárok, stb...). 
A programot követően visszautazunk a szállodába ahol szabadidő, illetve a szálloda wellness részlege áll rendelkezésre a vacsoráig. 
3. nap: A reggelit követően két program közül választhatunk: szabadidő (pihenéshez, wellnesshez a szállodában) vagy részvétel a dubrovniki 
fakultatív kiránduláson magyar nyelvű városnézéssel, mely során megismerkedünk a világhírű város történelmével, érdekességeivel és 
látnivalóival, védett műemlékeivel. A városnézés utáni szabadidőben jut idő ebédre, látogathatók a múzeumok, a piac, az akvárium, sétálhatunk a 
várfalakon, a libegőn felmehetünk a hegyre ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra és Lokrum-szigetre, de akár sétahajózhatunk is a város körül! 
A programot követően a délutáni órákban visszatérés a szállodába, szabadidő a vacsoráig. 
4. nap: A reggelit követően hazaindulunk, érkezés az éjszakai/éjjeli órákban várható. 

A RÉSZVÉTELI DÍJ 89.700 Ft/ fő, MELY TARTALMAZZA: 
● az autóbuszos utazást ● magyar nyelvű csoportkísérőt és idegenvezetést az út során ● 3 éjszaka szállást négycsillagos tengerparti szállodában 
● svédasztalos félpanziót ● melegített tengervizes úszómedence, szauna, gőzkabin és fitneszterem használatot ● zenés, szürettel és ebéddel 
egybekötött kirándulást a mandarin ültetvényre és csónakázást a Neretva-deltán ● utasonként ajándék 3 kg mandarint ● mostari óvárosi sétát 
● üdülőhelyi illetéket 
Dubrovniki fakultatív kirándulás magyar nyelvű városnézéssel,  audio hangosítással 7.500 Ft/fő*  
(A fakultatív programra megrendeléskor kell jelentkezni!)  
A részvételi díj nem tartalmazza: a Kravica vízesés helyszínen fizetendő belépődíját, amely kb. 6 Euro/fő; a kötelező útlemondási biztosítást (1,6%),  
és a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, amely 570 Ft/fő/nap áron fakultatívan köthető.  
Kívánság szerinti ülőhely 1500 Ft/fő felár ellenében foglalható az autóbuszon! 
*Az utazás és a fakultatív kirándulás minimum 35 fő jelentkező esetén indul. 

 
A SZÁLLODÁRÓL: 
Fekvés: a bosnyák tengerparton, Neum településén, egy kisebb emelkedőn 
Strand: aprókavicsos, betonos; gyermekekkel is ideális; a strand kényelmesen, saját lifttel közelíthető meg; napernyők és nyugágyak felár 
ellenében 
A szálloda kínálata: tengervizű nyitott/fedett medence, gyermekmedence, szauna, edzőterem, éttermek, bárok, wifi kapcsolat, wellness- és 
masszázskezelések, só kabin, gőzfürdő, parkoló, igény szerint garázs 5 EUR/nap 
Az ár tartalmazza: köszöntőital, medence, szauna, edzőterem és wifi használatot, parkolót 
Sport és szórakozás: vízisportok; a szálloda kitűnő választás a nyaralásra, a település ideális kiindulópont Dubrovnik, a Nereva-delta, Mostar és 
Međugorje meglátogatásához 
Szobák: légkondicionáltak; tv, telefon, minibár, széf, wifi kapcsolat, zuhanyzó vagy kád (hajszárító) 
Ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora 
Háziállat: nem megengedett 

Az utazáson való részvételhez személyi igazolvány elegendő. 
Jelen utazás esetén a részvételi díjfizetési és útlemondási feltételek eltérnek az ÁSZF-ben rögzített általános feltételektől! 

Utazásszervező MKEH engedély szám: U-001682 


