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A PLITVICEI TAVAK ÉS AZ ÉGSZÍNKÉK ADRIA 

28 éve az Önök szolgálatában álló Klan Utazási iroda szervezésében! 

 

 

 

A rövid, de tartalmas kirándulás alatt felmászhatunk Trsat várához, sétálhatunk a Monarchia korabeli Rijeka városában, 
megmártózhatunk a kéken csillogó Adria vizében. Másnap rácsodálkozhatunk a teremtő természet alkotta virágokkal 
tűzdelt fenséges látványt nyújtó Plitvicei-tavakra, ahol számtalan vízesés látványa teszi feledhetetlenné utunkat. 

INDULÁSI IDŐPONTOK: 
2023.05.13-14. (1 ÉJSZAKA / 2 NAP) 
2023.09.02-03.  (1 ÉJSZAKA / 2 NAP) 

Részvételi díj: 49.990 Ft/felnőtt (gyermekkedvezmény 2-11,99 éves korig 5000 Ft/fő, 2 felnőttel egy 

szobában pótágyon) Egyágyas felár: 10.000 Ft/ fő 

Utazás: komfortos autóbusszal. Nincs éjszakai utazás. 
Szállás:1 éj  
2* szálloda a tenger közelében (2-3 ágyas fürdőszobás szobák, régebbi belső berendezéssel). 
Ellátás: Félpanzió (svédasztalos reggeli és vacsora) 
 
PROGRAM: 
1. nap: Rijeka (Fiume), Adria 

Indulás hajnali 4 órakor. Kora délután érkezés Rijekában ahol a középkori Trsat várat tekintjük meg, melyet a Frangepán és 
a Zrínyi családok szelleme hatja át. Udvarából a Kvarner-öböl fantasztikus panorámája tárul elénk, majd leereszkedünk a 
várból a Monarchia korabeli kikötővárosába. Rijeka magyar emlékekkel átitatott kikötőjével ismerkedünk, majd hangulatos 
sétálóutcáján barangolunk. Rövid utazás után elfoglaljuk szállásunkat. Ha az időjárás engedi, a szikrázó napsütésben 
csobbanhatunk egyet a kristálytiszta kék Adriában. 
2. nap: Plitvicei tavak 

Reggeli után pár óra buszozással elérjük a Világörökség részeként ismert, csodálatos természetvédelmi területet, a Plitvicei- 
tavakat és vízeséseinek kavalkádját. Folyamatosan változó karsztbarlangok, pazar zuhatagok és zubogók sokaságának 
kavalkádja teszi számunkra a tájat lenyűgözővé. Hajókról és fából készült kis hidakról, vadregényes ösvényeken sétálva, 
időnként lépcsőkön megközelíthető meseszerű tájak ejtenek minket egyik ámulatból a másikba. A Nemzeti Park 16 tóból és 
számtalan káprázatos vízesésből áll. Az ott töltött kb. 5 óra alatt kb. 10 km gyaloglásra kell számítani. Az 5 órás túra, kijelölt 
gyalogútvonalakon halad.  A kiránduláson mindenki saját felelősségére, felmérve fizikai és egészségügyi állapotát, tud részt 
venni.  Hazaérkezés a késő esti órákban. 
 
Az ár tartalmazza: Az utazás költségét autóbusszal, szállást félpanzióval és üdülőhelyi díjat, valamint az idegenvezető 
költségét, aki az egész utazás alatt az Önök rendelkezésére áll. 
 
Biztosítás: Kombinált utazásképtelenségre vonatkozó, és betegség baleset poggyászbiztosítás külön köthető a 
megrendeléssel egyidejűleg. Ára : 0-17.99 éves kor között 2.235 Ft / fő, 18-69.99 évig 2.580 Ft / fő, 70-79.99 éves kor 
között 3.960 Ft / fő. 
 
Plitvicei-tavak belépő díja, mely a helyszínen fizetendő (a nemzeti park az árváltozás jogát fenntartja): 
* május: 22 EUR/fő 
* szeptember: 35 EUR/ fő 
Gyermek 7-18 év között: 50% kedvezmény; (igazolvány bemutatása mellett), diákok 18 év felett (érvényes 
diákigazolvánnyal) kb. 30% kedvezmény 
Fel- és leszállási lehetőség: 
Tiszakécske-Szolnok-Cegléd-Budapest-Székesfehérvár-Siófok-Balatonboglár-Nagykanizsa útvonalon díjmentesen 

Az ajánlatban feltüntetett árak 1 € = 440 HUF árfolyamig érvényesek! 
A programváltozás és változtatás jogát fenntartjuk! 

Az ajánlat minimum 35 fő fizető utas esetén érvényes! 


