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CSILLAGTÚRA DALMÁCIÁBAN    6 NAP / 5 ÉJSZAKA   •   4*-OS SZÁLLODA 
természeti szépségek, a velencei uralomra emlékezte tő  
olaszos óvárosok és a kék Adria      4. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 
 
 
1. nap: Zadar 
Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pályaudvartól. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás 
a Siófok – Nagykanizsa – Letenye – Varasd – Zágráb – Karlovac – Zadar útvonalon Dalmáciába. Ismerkedés Zadarral (magyarul Zára), 
Dalmácia legészakibb városával, melynek olaszos hangulatú történelmi belvárosa egy kis félszigeten található.  
Szállás egy szép, tengerparti kisvárosban, Biogradban (5 éj). 
2. nap: Šibenik, Krka Nemzeti Park, Primošten 
Utazás a szép fekvésű Šibenikbe. Séta a velencei uralomra emlékeztető óvárosban, melynek igazi gyöngyszeme a késő gótikus, kora 
reneszánsz katedrális. A Šibenik melletti Krka Nemzeti Park Dalmácia 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.  
Ezt követően séta a hangulatos Primoštenben. A szépségével nyaranta ezreket vonzó városkát egy partközeli szigeten alapították, 
melyet a későbbiekben híddal kapcsoltak a szárazföldhöz. 
3. nap: Dubrovnik 
Pihenés, szabad program. 
Fakultatív program:  Egész napos kirándulás Dubrovnikba (oda-vissza összesen kb. 8-9 órás buszozás nagyrészt szép tájakon 
keresztül). Indulás kora reggel. Az út egy 9 kilométeres szakasza Bosznia-Hercegovinán vezet keresztül.  
Dubrovnik a Földközi-tenger térségének műemlékekben egyik leggazdagabb városa. A hatalmas falakkal körülvett óváros sikátorai, 
középkori épületei, templomai, kolostorai igazi csemegét jelentenek a kulturális körutazások kedvelőinek. A városnézés csúcspontját a 
várfalakon tett körséta jelenti, melynek során az óváros, az erődrendszer, a tenger és a környező szigetek legkülönbözőbb 
panorámájában gyönyörködhetünk. A várfalak összhosszúsága közel 2 kilométer.  
A fakultatív program ára:  10.200 Ft + belépők (garantált indulás). 
4. nap: Split, Trogir 
Egész napos kirándulás. Délelőtt városnézés Splitben, Dalmácia fővárosában, ahol Horvátország egyik legérdekesebb történelmi 
nevezetessége található. Itt építtette fel Diocletianus római császár gigantikus méretű palotáját. A hatalmas kövekből álló, négyszög 
alaprajzú épületegyüttes minden oldala kb. 200 méter hosszú. Split középkori óvárosa tulajdonképpen a palota belsejében épült, jórészt 
a palota köveiből. Egészen egyedülálló élményt jelent az óvárosban sétálni, ahol a középkori összezsúfolt házak és sikátorok világában 
lépten-nyomon előbukkannak az egykori császári palota monumentális maradványai. Jellemző módon Diocletianus császár 
mauzóleuma lett a VII. században Split székesegyháza. 
A következő állomás Trogir, amely egykor a tatárok elől menekülő IV. Béla királyunknak is menedéket nyújtott. Ez a 10.000 lakosú 
kisváros valaha Splittel vetélkedett, azóta Csipkerózsika álmát alussza, az ember úgy érzi, itt megállt az idő. Séta a kis szigetre épült 
olaszos műemlékvárosban (paloták, templomok, kolostorok, városkapuk, városháza, erőd stb.). 
5. nap:  Kornati-szigetek  
Pihenés, szabad program. 
Fakultatív program:  Egész napos hajókirándulás az UNESCO világörökséghez tartozó Kornati-szigetvilágba (több mint 140 kisebb-
nagyobb sziget). A kék Adria vizéből előbukkanó különös alakú mészkőszigetek látványa felejthetetlen élményt nyújt.   
A fakultatív program ára:  11.400 Ft – ebéddel (garantált indulás). 12 éves kor alatt a fakultatív program ára: 5.700 Ft. 
6. nap: Plitvicei-tavak 
Utazás a Plitvicei-tavakhoz. A Plitvicei-tórendszer Európa egyik legszebb természeti csodája – kristálytiszta vizű tavak, vízesések, 
zúgók, források, erdők káprázatos együttese. Barangolás a nemzeti parkban, majd hazautazás a Karlovac – Zágráb – Letenye – 
Nagykanizsa – Siófok – Székesfehérvár útvonalon. Érkezés Budapestre az esti órákban. 
 
Figyelem:  A programok sorrendje felcserélődhet. 
 
 

Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata). 

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás:  5 éjszaka a 4 csillagos, tengerparti Hotel Kornatiban, Biograd na Moru település központjában; kétágyas, pótágyazható, 
légkondicionált, fürdőszobás szobákban (tv, telefon, minibár, hajszárító). 

Ellátás:  Félpanzió (büféreggeli, büfévacsora). 

Időpontok  Részvételi díjak  
2018. ápr. 17 – 22. 112.500 Ft 
2018. okt. 12 – 17. 112.500 Ft 

A részvételi díj tartalmazza  az autóbuszos utazást, az 5 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a Fehérvár Travel 
idegenvezetőjét indulástól érkezésig és a felsorolt programokat, de nem tartalmazza a belépődíjakat (ld. 15-19. oldal). 

Egyágyas felár:  35.000 Ft 

3. ágy feln őtt kedvezménye:  15.000 Ft 

3. ágy gyerekkedvezménye:  51.000 Ft (12 éves korig) 

3. ágy gyerekkedvezménye:   36.000 Ft (15 éves korig) 

Tengerre néz ő, erkélyes szoba felára:    9.900 Ft/fő  

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy csak a tengerre néző szobák pótágyazhatóak, tehát 3 fő elhelyezésére csak tengerre néző szobában 
van lehetőség. 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás:  420 Ft/nap (ld. 9. oldal) 
 


