Csodás Nyárutó az Adrián
Krka Nemzeti Park - Sibenik - Pag Szigete – Zadar

39 400 Ft -tól
On-line jelentkezés Országleírás | Autóbusz felszállási helyek | Képgaléria
Szállásunk a híres Zaton Holiday Resort számos programmal várja vendégeit az ősi
Nin városától 3 km-re és Zadar városától 15 km-re.
-

Utazás
Utazás modern autóbuszokkal.
Szállás
3 éjszaka szállás a híres Zaton Holiday Resort – ban
Elhelyezés 2 ágyas szobákban
Ellátás
Félpanziós

Időpontok
2017. szeptember közepétől
Részvételi díj tartalmazza:
Utazás modern autóbuszokkal
Középkategóriájú szállások
félpanzióval
Elhelyezés 2 ágyas szobákban
magyar nyelvű asszisztencia
üdülőhelyi díj
Kötelezően fizetendő:
betegség- baleset és
poggyászbiztosítás
hozzájárulás 300 Ft/fő/nap
Extra fizethető díjak:
Egyágyas felár: 4.300 Ft/éj

(vagy társítás)
Fakultatív kirándulási
lehetőségek magyar nyelvű
idegenvezetéssel,
amit a helyszínen foglalhat le
Stornó-biztosítás (3,5%)
Egyéb
Fakultatív programok árai:
2. nap: 60 EUR
3. nap: 60 EUR
4. nap: ingyenes
Amennyiben az összes kirándulásra jelentkezik, úgy kedvezményesen
az ára: 95 EUR / fő
A szálláshely saját stranddal és 2 medencével rendelkezik. A fenyőfákkal körülvett
apartmanok teljesen felszerelt konyhával, terasszal és műholdas TV-vel
rendelkeznek. A létesítmény árnyas teraszos éttermében jellegzetes horvát ételeket
szolgálnak fel, valamint élelmiszerbolt is rendelkezésre áll. A szálloda területén
tenisz, minigolf, valamint minden korosztály számára szervezett programok állnak
rendelkezésre.

1. nap:
Indulás a kora reggeli órákban Letenye - Zágráb útvonalon, a Zadar mellett elterülő
tengerparti kíváló Zaton Holiday Resort üdülőparadicsomba. A szállás elfoglalása
után szabadidő, jó idő esetén fürdőzés, strandolás (mindhárom napon). Vacsora a
szállodában.
2. nap: Krka Nemzeti Park - Šibenik
A reggeli után kirándulás a Šibenik melletti Krka Nemzeti Parkba, amely Horvátoszág
egyik kihagyhatatlan látnivalója. A legszebb része a Skradinski Buk
vízesésrendszere (17 kisebb-nagyobb zuhatag), ahol a folyó feletti fahidakon sétálva
gyönyörködhetünk e különös természeti csodában. Délután utazás a szép fekvésű
Šibenikbe. Ismerkedés a velencei uralomra emlékeztető óvárossal, melynek igazi

gyöngyszeme a késő gótikus, kora reneszánsz katedrális. Séta és szabadidő a
hangulatos óvárosban.

3. nap: Pag Szigettúra - Nin
Ezen a napon az ország 5. legnagyobb szigetére, „Horvátország Ibizájának” is
nevezett Pagra utazunk. A sziget különlegessége - melyhez kevés hasonló van
Európában - holdbéli, fehér kopár síkságai és hatalmas sziklái. Az azúrkék tenger és
a fehér szín dominanciáját olaj- és fügefa ligetek törik meg. Kulturális, történelmi
látnivalók közül kiemelhető a pagi Fejedelmi Palota, a ma is működő Benedek-rendi
Szent Margit kolostor, és a sziget legészakabbra eső részén található, Lun nevű,
imádni való pici falu az olívaültetvényeivel. Emellett különböző gyógynövények
jellemzik a szigetet, ennek köszönheti különleges ízét a híres pagi juhsajt. Esténket
Ninben, egy csodás sétával koronázzuk meg. Nin 1200 lakosú kisváros, amely
Horvátország történelmében igen fontos szerepet játszott. Nin legérdekesebb és
legértékesebb építészeti emléke a 9. században épült Szent Kereszt-templom, amely
Horvátország első katedrálisa. A világ egyik legkisebb székesegyháza: mindössze
9x9 m.

4. nap: Zadar - Hazautazás
Délelőtt Ismerkedés Zadarral, Dalmácia legészakibb városával, melynek olaszos
hangulatú történelmi belvárosa egy kis félszigeten található. Zadar gyönyörű,
hangulatos óvárossal, és remek, érdekes, izgalmas látnivalókkal rendelkezik. A 75
ezer lakosú, a „horvát Rómaként” emlegetett Zadar, vagy magyar nevén Zára
Dalmácia történelmi fővárosa, és a csodás zadari riviéra központja. Nevezetességei:
A Szt. Donát templom korai román stílusban épült a 9. században a római fórum
köveiből és annak helyére. A Forum, ami Adria egyik legszebben feltárt római főtere,
és az Adria keleti részének legnagyobb fóruma. A Szt. Anasztázia Székesegyház, a
Városkapu, valamint Kalelarga sétálóutca is a város fényét emeli. Teli élményekkel a
délutáni órákban índulunk haza.

