Nyári Családi Tábor - Horvátország
2014. augusztus 20 - 25-ig / 6 nap 5 éjszaka
Utazás: autóbusszal
Ellátás: félpanzió

Szállás: hotel***

Részvételi díj: 72.500 Ft/Fő
Az ár tartalmazza: utazást busszal, szállást félpanzióval (svédasztalos reggeli
és vacsora), csoportkísérőt, üdülőhelyi díjat 1€/Fő/éj,
kirándulásokat (Varazdin vára, Plitvicei -tavak, Opatija)
Az ár nem tartalmazza: fakultatív programokat, belépőjegy árakat, utasbiztosítást.
Belépőjegyek díjai a buszon kerülnek beszedésre!
Fix ülőhely 2.000 FT/Fő
Plitvicei-tavak: +110 Kuna/Fő

Részletfizetési lehetőség: 1. részlet 15.000 Ft, befizetés: 2014. 01.28-ig
5 további részlet: 5 x 10.000 Ft, befizetés minden hónap 25-ig.
7. részlet 7.500Ft 2014.07.20-ig + biztosítás.
A jelentkezés és a befizetés személyesen a központban vagy a szponzor vonalon.

1. nap
Indulás Budapestről a reggeli órákban. Rövid pihenőkkel érkezés Varazdin várához, megtekintjük a várat, majd
szabad program, piac. Eután a szállás elfoglalása Selcén, délutáni strandolás, vacsora.
2. nap
A reggeli után szabad program vagy a fakultatív programot választhatjuk.
Egynapos három szintes üvegfenekű hajókirándulás, ahol részt veszünk egy fish picnic ebéden is. A
kirándulás alatt több szigetet megtekintünk, kis öblöknél fürdőzési lehetőség. Vrbnik megtekintése,
majd borkostoló zárjuk a kirándulást. Estére érkezés a szállásra. Vacsora.
A fakultatív program ára: 280 kuna/ fő, a program 25 főtől indul.
3. nap
Reggeli után megtekintjük Plitvice varázslatos parkját ahol a számos vízesés szép
látványában gyönyörködhetünk. A Plitvicei-tavak Nemzeti Park 300 km², melyet
erdők és tavak borítanak, és 1979 óta szerepel a Világörökség listáján.
A parkban 16 tó található és évszaktól függően változó számú vízesés, amelyek a kisebb zúgóktól a 78 méteres zuhatagig
mindenhol jelen vannak túránk során. A parkot a tó mellett húzódó ösvényeken és a tavakon kiépített fapallókon tudjuk
végigjárni, kirándulásunkat megszakítva alkalmunk van a legnagyobb tavat elektromos hajóval átszelni. Kirándulásunkat
befejezvén indulunk szállásunkra. Belépő ( kb. 110 kuna/Fő).
4. nap: Reggeli. Egész napos szabad program, pihenés, strandolás.
5. nap: Reggeli. Egész napos szabad program, pihenés, strandolás.
6. nap
Reggeli után elindulunk Opatijába, mely régies, eleganciát sugárzó épületeivel, a horvát Monte
Carloként vagy az Adria Nizzájaként is szokták emlegetni. Opatija egyik híres látványossága a
gyönyörű parti sétány, a Lungomare. Szabad program, ebédelési lehetőséggel.
Ezután elindulunk haza. Budapestre érkezés az esti órákban.

