Pillanatképek és nyaralás Dalmáciában (5 nap)
Buszos utazás Horvátországba

·
·
·
·

Tengerparti szálloda sok szolgáltatással
3 világörökség megtekintése
Látogatás a Krka Nemzeti Parkban
Trogir és Split a mediterrán kultúra fellegvárai

"Üdítő érzés volt Splitben belépni a Szent István-templomba, ahol Diocletianus palotájának
nyüzsgése után mérhetetlen nyugalom és béke fogadott."
Holló Krisztina – 10 éve oktató és idegenvezető
Utazás időpontja
Június 09 - 13.

Alapár

Utazás

112 000 Ft

1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – LETENYE –
SIBENIK – PRIMOSTEN
Reggel indulás autóbusszal Horvátország felé. Délután megállunk Sibenikben,
séta az Óvárosban. Két reneszánsz épület a fő látványosság, az UNESCO
Világörökségi Listáján is szereplő Szt. Jakab székesegyház és az árkádos
városháza. A 3 hajós katedrális 1505-ben épült. A városfalak a XVII. századból
valók, melyek egyes részei ma is láthatók. Továbbindulva az esti órákban érkezés Primostenbe, a nagyon kellemes Hotel Zora szállodába (4 éj).
https://hotelzora-adriatiq.com/hu/hotel-zora. A szállodában felár ellenében
tudunk ****-os szobákat is biztosítani (korlátozott számban). Szálláshely
elfoglalása, mely 50 m-re van a tengerparttól és 500 m a városközponttól.
Felszereltség: medence, fitneszterem, tenisz, vízi sportok. Légkondicionált,
komfortos szobák, TV-vel és hajszárítóval. Étkezés: büfé reggeli és vacsora.
2. NAP: PIHENÉS
Egész napos szabadprogram, pihenés, napozás a tengerparton.
3. NAP: TROGÍR – SPLIT
Ezen a napon vagy tovább pihennek, vagy eljönnek velünk egy fakultatív
kirándulásra. Először a „kis Velenceként” is emlegetett Trogirba utazunk, mely
a középkori mediterrán kultúra valóságos emlékkönyve. Óvárosa rendkívül
gazdag múltról tanúskodik, ugyanis római, görög és velencei hatás is érződik a
városban. Az óváros tulajdonképpen a szárazföldhöz nagyon közel elhelyezkedő
kis szigeten terül el. Szűk, kanyargós utcái miatt Közép-Európa egyik
leglátványosabb középkori városkája. Nem véletlen, hogy az UNESCO
világörökség része. Továbbutazva a déli órákban érkezünk Splitbe, mely a
horvát tengerpart legnagyobb városa és az ország 2. legnépesebb települése.
Kiváló mediterrán hőmérsékletét a várost övező hegyek biztosítják. A
történelmi belváros szűk utcáin és széles sétányain pezseg az élet. Az egyik
legjelentősebb látnivaló a világviszonylatban is egyedinek számító fehér
márványból készült, római kori Diocletianus-palota (UNESCO Világörökség).

Városnézésünk után lesz szabadprogram is a központban, majd a délutáni órákban indulunk vissza szállásunkra. Fakultatív Trogir – Split kirándulás (2
belépővel): 30 €.
4. NAP: PIHENÉS
Egész napos pihenés, napozás, fürdőzési lehetőség.
5. NAP: KRKA – LETENYE – BUDAPEST
Reggel hazaindulás. Útközben megállunk a Krka Nemzeti Parknál,
megtekintünk egy hangulatos vízesést. Folytatva utunkat, Letenyénél lépünk
Magyarországra, az esti órákban érünk Budapestre. Ezt követően mindenkit a
felszállási helyére szállítunk.

