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1 NAPOS KIRÁNDULÁS
idén először a Fehérvár Travel kínálatában

A népszerű „Advent Zágrábban és Grabovnicában” programunkat idei évtől kezdve egynapos verzióban is
meghirdetjük. Ezzel az adventi programunkkal Horvátországban hangolódhatunk a karácsonyi ünnepekre.
Horvátország nagyon gazdag látnivalókban, különösen nyáron nagyon sok turistát vonz. Az elmúlt években
azonban az adventi időszakban is egyre népszerűbbé vált, így méltán került be a Fehérvár Travel adventi ajánlatai
közé. Az adventi fényekbe burkolózott Zágráb önmagában is megérdemli, hogy útra keljünk, de mellette
megnézzük még az egyedülálló fénykertet Grabovnicában.
Program: Zágráb, Grabovnica
Elutazás Budapestről reggel 5.45-kor a Déli pályaudvartól. Székesfehérvárról az autóbusz 6.45-kor indul a Piac téri
parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Letenye útvonalon Zágrábba. Ismerkedés Horvátország fővárosával: a
katedrális (magyar vonatkozású emlékekkel), Jelasics tér, Szent Márk templom stb., majd szabadidő a városközpontban
(a központi Jelasics tér, a fényárban úszó alagút, az Európa tér, a Zrinjevac park a kivilágított platánfasorral, a jégpálya
stb.). Lehetőség a jellemző adventi ételek és italok megkóstolására.
Délután továbbutazás a közeli Grabovnicára. A kis falu igazi turistaattrakcióvá vált, mert egy családi birtokon
hagyományként él, hogy adventkor fantasztikus díszkivilágítással ékesítik a kertet és az épületeket. A fénykertnek híre
ment, és mára már sokan jönnek el személyesen is gyönyörködni a több millió égővel megvilágított, pompás
fénykompozíciókba bujtatott kertben. Minden színes fényekben pompázik (fák, bokrok, kerítés, épületek), emellett még
világító mesefigurák, hóemberek is kísérik utunkat. A hangulat nagyon magával ragadó. A kert bebarangolása után
hazautazás a Letenye – Nagykanizsa – Siófok útvonalon. Érkezés Székesfehérvárra és Budapestre a késő esti órákban.

Utazás: Légkondicionált luxusautóbusszal.
Időpontok
Teljes részvételi díjak
2020. december 05.
12.300 Ft
2020. december 12.
12.300 Ft
A teljes részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat és az
idegenvezetést, de nem tartalmazza az esetleges belépődíjakat (ld. 10. oldal).
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 440 Ft/nap (ld. 6. oldal)

