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HORVÁTORSZÁG

Hor vát or szág ne künk, ma gya rok nak, tu risz ti ka i lag és gaz da sá gi lag 
egy  aránt fon tos. Hos  szú, vál to za tos és cso da szép ten ger part ja van. 
Szin te bár hon nan az or szá gunk te rü le té rõl au tó val egy nap alatt 
le utaz ha tunk, az anya gi ak tól füg gõ en meg ta lál juk a lu xus igé nye ket 
ki elé gí  tõ kö rül mé nye ket épp úgy, mint a sze ré nyebb, ol csóbb üdü lé-
si le he  tõ sé get. Szép szám ban akad nak lát ni va lók, tör té nel mi em lé-
kek. A tõ lünk dél re fek võ or szág ég haj la ta, hõ mér sék le ti vi szo nyai 
ked ve zõb bek a ha za i nál. A ten ger par ton már érez he tõ a me di ter rán 
ha tás, itt té len sem csök ken a hõ mér sék let fagy pont alá, át lag 
6–11 °C mér he tõ, nyá ron pe dig a 27 °C a jel lem zõ. Nyá ron a ten ger-
víz 25 °C kö rü li, amely szin te min de nütt kris tály tisz ta, át lát szó. 
A mai Hor vát or szág te rü le tén a kö zép ko rig kü lön fé le nép cso port ok 
él tek, ek kor tájt te le ped tek itt meg a hor vá tok, de ak kor még – a 
Frank Bi ro da lom ré sze ként – a füg get len ség re mé nye nél kül. A 9. sz. 
ho zott vál to zást, ek kor önál ló hor vát fe je de lem sé get hoz tak lét re. 
A 10. szá zad ban Árpád-háziak ke zé be ke rült a ha ta lom, akik vár me-
gyék re és her ceg ség re oszt ják az or szá got. 1797-ben a tö rök har cok 
mi att új ra egye sült Hor vát or szág, és a Frangepánok ve ze té sé vel 
gyõ zel met is arat tak Si sak nál a Szá va part ján. A 18. szá za dig ma gyar 
te rü let nek szá mít, ek kor – a na pó le o ni gyõ zel me ket ki hasz nál va – a 
hor vát te rü le tek nagy ré sze be hó dolt a fran ci ák nak, 1813-tól pe dig 
is mét a tel jes or szág a Mo nar chia ré sze lett. A má so dik vi lág há bo rú 

is hoz vál to zá so kat; ele in te is mét hor vát bán ság, az tán – a né me tek 
tá mo ga tá sá val – füg get len hor vát ál lam, 1945 után pe dig Ju go szlá-
via ré sze lesz. A tör té net töb bi ré sze a kö zel múlt ban zaj lott, az 
1990-es évek ele jén ki tört har cok ban a hor vá tok gyõ ze del mes ked-
tek, ki nyi lat koz tatták füg get len sé gü ket. 

A hor vát kul tú ra az eu ró pai jel leg ze tes sé ge ket kö ve ti. Bár mer re 
já runk, min de nütt ud va ri as, ki mért a ven dég lá tás, ová ci ó val ugyan 
nem fo gad nak ben nün ket, de ké nye sek a mi nõ ség re, vagy leg alább 
a pon tos ság ra, ala pos ság ra. Erõ sza kos ság nak nyo ma sincs, sem mit 
sem erõl tet nek ránk, de a ven dég meg tar tá sa ér de ké ben haj la mo sak 
az „egyez ség re” az árak te kin te té ben. Ha spe ci a li tás ra vá gyunk, a 
hal fé le sé gek szé les vá lasz té ka az el sõd le ges, eh hez tár sul a ti pi ku san 
dé li olí va olaj és bo gyó, de hí res a szél len get te dal mát son ka, egye di 
a bir ka sajt, el ké szí té si mód já ban kü lön le ges a bá rány sült. A ha lat 
ros té lyo san, fõz ve vagy brodetként ké szí tik, utób bi több fé le hal ból 
ké szül, eze ket elõbb pi rít ják, majd fõ zik, és ku ko ri capu lisz ká val tá lal-
ják. A kagy ló, oszt ri ga, lan gusz ta „na buzaru” mód ra ké szül, va gyis 
kü lön le ge sen pá col ják. Édes ség ként kós tol juk meg a rozsatát (to jás 
– tej – ka ra mell), a fritulét (li kõ rös fánk), vagy a krostulát (li kõ rös 
csík). Ital ként szin te min den hez bort kér jünk, mert vi lág hí res faj ták-
ból vá laszt ha tunk. Már ká sab bak: Primosten, Opol rose, Dignac, 
Sveta Ana, des  szert hez Proseket fo gyas  szunk. (1 kuna = kb. 40 Ft.)

PORECS ÓVÁROS

LANTERNA-FÉLSZIGET

• • Rovinj

• • Crikvenica

Pula

• • Umag

É

Trieszt

Krk-sziget

Cres-sziget

•
Porecs

Rijeka

www.horvatorszag.hr

Opatija ••
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Idegenvezetõnk elérhetõsége: 
      Szállás: Branka Apartman. Egyéni utasaink itt jelentkezzenek!

Egyénileg utazók figyelmébe: 

 Debrecen–Porecs kb. 820 km. 

 Autópályadíj: kb. 15 000 Ft (oda-vissza).

Idõpont: július 09-től szeptember 10-ig hetente, szombati turnus vál-

tással!

Utazás: légkondicionált luxusbusszal vagy egyénileg.

GPS-koordináták:         N 45° 17' 48"             E 13° 34' 29"

www.istra.com • www.porec.hr • www.porec360.com

VÁROSHÁZAISZT RIA
Az Iszt ri ai-fél szi get az Ad ria észa ki ré szén, Tri eszt és Rijeka kö zött 
fek szik. A há rom szög ala kú fél szi get Hor vát or szág leg na gyobb fél-
szi ge te. A fél szi get csú csa, mint egy mes ter sé ges irány tû, dél nek 
mu tat. Ma gyar or szág ról kön  nyen el ér he tõ, ezért már több év ti ze de 
a ma gyar tu ris ták ked velt cél te rü le te. A fél szi get kü lön tu risz ti kai 
ré gi ót al kot, mely nek von ze re jé hez két sé get ki zá ró an hoz zá já rul a 
445 km hos  szú ta golt part, a kris tály tisz ta ten ger és vál to za to san 
ki ala kí tott strand jai. A szik lás – több nyi re mes ter sé ge sen át ala kí tott 
– vagy ap ró  ka vi csos part sza kasz ok min den kor osz tály szá má ra 
él ményt je lentenek. A víz és a part sza kasz ok tisz ta sá gá ból adó dó an 
kü lö nö sen a gyer me kes csa lá dok kö ré ben ked vel tek az iszt ri ai stran-
dok. Nem sza bad meg fe led kez nünk azok ról a meg bú vó öb lök rõl 
sem, ame lyek ben érin tet len bu ja nö vény zet vé di a ma gányt és in ti-
mi tást ked ve lõ ket. A fél szi get bõ vel ke dik a cso dá la tos lát ni va lók ban, 
kul túr tör té ne ti mû em lé kek, ter mé sze ti szép sé gek, gaszt ro nó mi ai 
él ve ze tek te kin te té ben. Nem is szük sé ges be mu tat nunk a fél szi get 
pa ti nás, kõből épült vá ros ká it, mert szin te mind köz is mert a ma gyar 
uta zók elõtt. Elég csak né hány ne vet em lí te nünk: Pula, Rabac, Opa-
ti ja, Rijeka, Medulin, Ro vinj, Umag, Porecs. Mi ez utób bi te le pü lés re, 
Po recsbe és azon be lül a Lanterna-fél szi get re csá bít juk Önö ket.

PORECS
A vá ros a hor vát tu risz ti ka egyik köz pont ja, mely a lát ni va lók igen 
szé les ská lá ját kí nál ja az uta zó nak. A vá ros ar cu la tát, épí té sze ti 
em lé ke it hat ezer éves tör té nel me so rán il lí rek, ró ma i ak, gó tok, fran-
kok, szlá vok és ve len cei ke res ke dõk ala kí tot ták. Az Oszt rák–Ma gyar 
Mo nar chia ide jén a re gi o ná lis par la ment szék he lye volt. A vá ros 
vé dõ szent je Mauru, a he lyi szü le té sû püs pök és már tír. Leg ne ve ze te-
sebb lát ni va ló a 6. szá zad ban Eufrázius püs pök ál tal épít te tett ba zi-
li ka, mely nek bi zán ci mo za ik jai a kor leg je len tõ sebb em lé kei kö zé 
tar toz nak. A vá ros ba ér ke zõ el sõ tu ris ták a Mo nar chia ne me si csa-
lád jai vol tak, akik 1886-tól lá to gat ták rend sze re sen az Ad ria-par ti 
vá rost. El sõ szál lo dá ja – mely ma a vá ros véd je gye – a Ri vi é ra Szál ló, 
me lyet 1910-ben épí tet tek. A te le pü lé sen meg ren de zés re ke rü lõ ki ál-
lí tá sok, kon cer tek je len tik a vá ros kul tu rá lis éle tét, míg a szûk si ká-
to rok kö zött meg bú vó han gu la tos ét ter mek, ola szos pizzériák és 
ká vé zók, klu bok, bá rok és cuk rász dák biz to sí ta nak iga zi gaszt ro nó-
mi ai él ve ze tet a tu  ris ták szá má ra. A vá ros ma már nyu gat ra és dél re 
ter jesz ke dik, a meg növekedett tu ris tafor ga lom jobb ki szol gá lá sa 
ér de ké ben. A te le pü lést kö rül ve võ jól fel sze relt üdü lõ köz pon tok 
kö zül mi a Lanterna-fél szi ge ten el he lyez ke dõ apartmantelepre sze-
ret nénk Önö ket in vi tál ni.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 Államforma:  köztársaság

 Főváros:  Zágráb

 Hivatalos nyelv:  horvát, de az idegenforgalmi régiókban 

angolul és nemetül is beszélnek

 Vallás:  keresztény

 Lakosság:  kb. 4,8 millió

 Terület:  szárazföld 56 500 km2, tenger 31 000 km2

 Időeltolódás:  Magyarországhoz viszonyítva nincs

 Hivatalos fizetőeszköz:  kuna

 Elektromosság:  220 V

 Beutazási szabályok:  magyar állampolgárok érvényes útlevéllel, 

személyigazolvánnyal utazhatnak.

 Ivóvíz:  a csapvíz fogyasztásra alkalmas

 Magyar Nagykövetség:  Cím: 10000, Zagreb, Pantovcak 255-257.

 Telefon:  00-385-1-489-0906

 Fax:  00-385-1-457-9302

 E-mail:  mission.zgb@kum.hu 

 Web:  www.mfa.gov.hu/emb/zagreb 
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Iszt riai kör út
Az egész napos bu szos kör uta zás 

so rán is mer ke dünk a fél szi get cso dás 

vi lá gá val. A félsziget ne ve ze tes vá ro-

sai kö zül fel ke res sük Groz n jant, Mo -

tovunt és Pulát. Ezek a városok a 

középkor óta állnak. A gyönyörű kör-

út során lehetőségünk adódik egy 

ebéd keretében megkóstolni Hor-

vátország híres és egyben nagyon 

finom sonkáját, aminek különleges-

sége a széllel érlelésben rejlik. Az ebéd 

előtt finom pálinkát kínálnak, az ebéd 

alatt pedig fehér illetve vörös bort, valamint üdítőt fogyaszthatnak a 

kiránduláson résztvevő vendégek.                    

Ára kb. 250/190 kuna

Fish Picnic (HA JÓ KI RÁN DU LÁS)
Az egész napos ha jó ki rán du lás 

so rán le he tõ ség nyí lik a na po-

zá son, für dé sen túl meg is mer ni 

az Iszt riai-fél szi get cso dá la tos 

öb  le it, gyö nyör köd ni a part vi-

dék vál to za tos sá gá ban. Először 

a lé legzetelállító Lim-fjordban 

gyönyörködhetünk a hajóról, 

majd a Szent Euphemia temp-

lomáról ismert Rovinjban kö tünk ki, ahol 1,5–2 órát tudunk eltölteni a 

város felfedezésével. Ezután indulunk tovább Vrsar városába, ahol 

szintén ennyi idő áll rendelkezésre. Vrsar városában nagyon jól kiépített 

strand van, úgyhogy itt lehetőség nyílik fürdésre is. A prog ram során a 

hajón ebédet szol gálnak fel, korlátlan ital fogyasz tással. 

Ára kb. 250/190 kuna

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK

GROZNJAN

ROVINJ – Szent Euphemia-templom

ROVINJ ÓVÁROSA

PULA

A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL! ÁR: FELNÕTT/GYEREK 12 ÉVES KORIG. 

GROZNJAN

CC

CC
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A BELÉPŐDÍJAK MINDIG KÜLÖN FIZETENDŐK! A PROGRAMOK VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT MIND AZ IRODA, MIND A HAJÓSTÁRSASÁGOK FENNTARTJÁK!
A FAKULTATÍV PROGRAMOK SORÁN FELMERÜLŐ + BELÉPŐJEGYEK ÁRAIT LÁSD WEBOLDALUNKON!

VELENCE – RIALTÓ HÍD

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK

Ve len ce (gyors ha jó val)
Két és fél órás hajóút után érjük el a világ egyik legszebb és legromanti-

kusabb városát, Velencét. Idegenvezető kalauzolása mellett ismerkedhe-

tünk meg a reneszánsz világával. Többek között meg te kinthet jük a Szent 

Márk teret, a Szent Márk-székes egy házat, a Dózse palotát, a Só hajok 

hídját és az Akadémia hidat. Ezután sza bad program keretében le  hetőség 

nyílik vásárlásra, illetve városnézésre is.            Ára kb. 450/300 kuna

+ belépő Velencébe kb. 3 €/fő

CC

VELENCE 

PORECS

Adria gyöngyszemei
Első állomásunk Gračišče, egy igazi gyöngyszem az Isztrián. A közép-

kori hangulatú városka apró házai között sétálva élvezhetjük a belső 

Isztria hamisítatlan nyugalmát, de a fényképezőgépünket nehezen 

tud juk majd félretenni. Innen Lovranba visz az utunk, mely az egyik 

legrégebbi település az egész környéken. Mivel egy nyugodt és csoda-

szép természeti értékekkel rendelkező területről van szó, így számos 

nemes építtetett ide nyaraló villát. Ma is ezek a XIX–XX. századi villák, 

és a szűk sikátorok határozzák meg a város kinézetét. Kirándulásunk 

zárásaként egy igazán különleges, monarchia korabeli hangulatot 

idéző városba, Opatijába (Abbáza) látogatunk. A program ebédet is 

tartalmaz!                                                      Ára kb.  320/250 kuna

OPATIJALOVRAN GRAČIŠČE

Porecs by night
A Lanterna-telepről külön busszal indulunk Porecs óváro sá ba, hogy 

megismerkedjünk egy hor vát tengerparti város pezsgő éj szakai életé-

vel. 2,5 óra áll rendelkezésre egy hangulatos sétához, egy bevásárlás-

hoz vagy egy vacsorához. A busz 23:30-kor indul vissza a Lanterna-

telepre.  

Porecs kb. 70/50 kuna

 

VELENCE – BAZILIKA
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MARINA ÉTTEREM

BRANKA APARTMAN DANIELA APARTMAN

Lanterna Apartmantelep
Branka és Daniela Apartman

Fek vé se: Porecs óvá ro sá tól 13 ki lo mé ter re észak ra lé võ fél szi ge ten, csen des, zöld 
kör nye zet ben ta lál ha tó a me di ter rán stí lus ban épült Lan terna üdü lõ te lep. 
A szik lás, he lyen ként ka vi csos és ki épí tett stran dok tól az apartmanházaink 
50–100 mé ter re ta lál ha tó ak. Az apart man telep és Porecs kö zött na pi több 
al ka lom mal au tó busz (34 kuna) és ha jó (65 kuna) is köz le ke dik.

El he lye zés: A két, teljesen egyforma Branka és a Daniela Apart man házban. Az 
apartmanházak 3 szin tes épü le tek kb. 100 mé ter re a ten ger part tól. El he lye zés 
2-3-4-5 fõs, két szoba+konyhás apart ma nok ban. Kony ha ru hát és hosszab-
bítót érdemes vin ni! A szállást a buszos utasoknak 13–16 óra között lehet 
elfoglalni.

www.riviera.hr

Lanterna apartmantelep

É

Branka Apartman

Daniela Apartman

Bejárat

Recepció

Marina étterem
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„DÉLI” STRAND

MARINA ÉTTEREM
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„ÉSZAKI” STRAND

MARINA ÉTTEREM

 Egyéni utasaink figyelmébe ajánljuk:
 Érkezéskor rögtön a Bran ka Apartmanházhoz menjenek, mert ott 

kapják meg a kulcsot, illetve a nyaralással kapcsolatos összes 
információt. A szállást az egyéni utasoknak 16–18 óra között 
lehet elfoglalni.

Sport: Asz ta li te nisz, minigolf, a kö zel ben lé võ Valeta sport cent rum-
ban pe dig: te nisz pá lyák, fut ball-, ké zi lab da- és ko sár lab da pá lya, 
lo vag lá si le he tõ ség, szörf- és bú váris ko la, szörf-, csó nak-, vízi bi-
cikli-, ka  jak-, ke nu-, vi tor lás-, mo tor csó nak- és ke rék pár köl csön-
zõ, vízi sí, jetski, ba nán.

El lá tás: Ön el lá tó, fa kul ta tí van ren del he tõ svédasztalos fél pan zió 
vagy csak va cso ra az apartman há zaktól kb. 50–70 mé ter re lé võ 
Marina ét te rem ben. 12 év alatti gyer mekeknek 50% kedvez-
mény. Mind amellett, hogy nagyon sok színû a félpanzió kínálata, 
ez az egyetlen étkezési lehetõség a kata lógusunkban, ahol a 
vacsora az italt is tartalmazza. Ráadásul mivel svédasztalos a 
vacsora, így az ital is „svédasztalos”. Önki szolgálással korlátlanul 
fogyaszthatjuk a csapolt sört, a csapolt vörös- és fehérbort, 
valamint többféle üdítõt az italautomatából! (Ezt az tudja érté-
kelni, aki ismeri a horvát árakat, és tudja: 1 pohár sör „beülve” 
15 kuna.)

Megjegyzés: 
 Egy sze rû en be ren de zett, tá gas, kel le mes klí má jú apart ma nok, 

ahol a kabócák „énekét“ hallhatjuk. Az üdü lõ te lep szá mos szol-
gál ta tá sa kel le mes ki kap cso ló dást biz to sít. Be vá sár lóköz pont, 
köz pon ti re cep ció, ét te rem, bár, üz le tek, fod rász, ze nés te rasz, 
or vo si ren de lõ, gyer mekani má ció, pos ta, pénz vál tó, diszkó, 
mo tor ke rék pár- és kerékpárköl csön zõ ta lál ha tó az üdü lõ te le pen. 
Minden megtalálható, ami a nya raláshoz szük séges, akár ki sem 
kell mozdulni a teleprõl. 

     Igazi „retro” életérzésű apartmantelep. Ezek az apartmanok 
még nin csenek felújítva, kicsit kopottasak, de tiszták, tágasak és 
„pályaszállás”! A házak a víztõl 50–100 méterre találhatóak. 
És az a félpanzió...

BRANKA APARTMANHÁZ

BORCSAP 

SÖRCSAP

ÜDÍTŐCSAP
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2 szoba + konyhás apartmanok
A 2-3-4-5 fõs apartmanok egy kisebb háló-
szobával, egy nagyobb szobával rendelkeznek.
Kapacitás: 
 17 db 2 ágyas, két légterû apartman,
 10 db 3 ágyas, két légterû apartman,
 24 db 4 ágyas, két légterû apartman,
   8 db 5 ágyas, két légterû apartman.
 (Összesen 200 fõre.) 

A nagyszobában nincs konnektor, érdemes 
hosszabbítót vinni. 

A kisszobában nem lehet összetolni a két 
ágyat. 

INGYENES PARKOLÓ

szoba

szoba

konyha – étkezõ

e
rk

é
ly

APARTMAN ALAPRAJZA

A piramisszerû építkezés miatt a földszinten van nak a 4 és 5 ágyas (nagyobb alapterületû) 
apartmanok. Az elsõ emeleten találhatók a 3-4 ágyas (kisebb alap területû), a másodikon 
pe dig a 2 ágyas (még kisebb alapterületû) apartmanok. Az alapterület változása mindig a 
nagy szobát érinti (a rajz szerint). 

Az apartmanok ágybeosztása:
2 ágyas ap. – kis szobában nincs ágy, nagy szobában 2 ágy.
3 ágyas ap. – kis szobában 1 ágy, nagy szobában 2 ágy.
4 ágyas ap. – kis szobában 2 ágy (nem összetolható), nagy szobában 2 ágy.
5 ágyas ap. – kis szobában 2 ágy (nem összetolható), nagy szobában 3 ágy.
Minden ágy szimplaágy!

4, 5 ÁGYAS APARTMAN – KIS SZOBA

FÜRDÕSZOBA

2, 3, 4, 5 ÁGYAS APARTMAN – NAGY SZOBA

2, 3, 4, 5 ÁGYAS APARTMAN – NAGY SZOBA

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba
» Terasz v. erkély » Törülköző



PORECS

91TEKINTSE MEG A 360°-OS FOTÓKAT, DRÓNFELVÉTELEKET 
ÉS WEBKAMERÁKAT WEBOLDALUNKON!

Foglaljon online,

vagy partnereinknél 

országszerte!

www.grandtours.hu

Grand Tours Utazási Iroda

grandtours2000

FEL- ÉS LESZÁLLÁS IDEJE ODAFELÉ FELSZÁLLÁS HELYE FEL- ÉS LESZÁLLÁS IDEJE VISSZAFELÉ

Péntek 20:30 Debrecen – MyBox Áruház parkolója (Mikepércsi út 168.) ÚJ!  06:30 Vasárnap

 20:30 Nyíregyháza – LIDL Áruház parkolója (Debreceni út)  05:15

 21:15 Tiszaújváros – TESCO áruház parkolója 04:30

 21:45 Miskolc – AUCHAN áruház parkolója (Pesti út 9.) 04:15

 22:30 Mezõkövesd – volt PROFI áruház parkolója 03:30

 22:45 Eger – Mátyás király úti MOL-benzinkút 03:00

 23:15 Gyöngyös – Pesti úti MOL-benzinkút 02:30

 23:45 Hatvan – TESCO Áruház parkolója 02:00

 Szombat 00:30 Budapest – XIV. ker., Olof Palme sétány, jégpályánál 01:15

 01:45 Székesfehérvár – M7-es SHELL-benzinkút 00:30

 02:15 Siófok – TESCO Áruház mögötti kamion parkoló 00:00 Vasárnap

 03:15 Nagykanizsa – OMW-benzinkút (a 7-es úton) 23:00 

 08:00 OPATIJA 19:00

 Szombat 09:00 PORECS 18:00 Szombat

 Az érkezési idõpontok tájékoztató jellegûek!

Autóbusz-menetrend – Porecs (gyorsjárat)

NINCS TÖBBHETES FELÁR! 

Fix ülõhelyet csak 3000 Ft/fõ árért tudunk biztosítani. 
Amennyiben valamilyen okból mégsem tudjuk biztosítani 

az igényelt ülõhelyet, úgy a befizetett díjat duplán fizetjük vissza! 

Helyfoglaláskor kérjük megjelölni az emeletes és nem emeletes 
busztípusokra is a kívánt ülőhelyet, mert létszám függvénye, hogy 

melyik típusú autóbuszt indítjuk az adott turnusban!
Azok az autóbuszos utasaink, akik kettõ vagy több hétre szeretnének 

elutazni, részvételi díjukat úgy számolhatják ki, hogy az elsõ hét 
autó buszos árához hozzáadják a további heteket az egyéni ártáblázat 

alapján.

Kötelezõ üdülõhelyi díj 12 év fölött 400 Ft/fõ/éj (itthon fizetendõ).

PORECS ÁRLISTA – LANTERNA KÉTSZOBÁS APARTMANOK

IDÕPONT
BUSZJEGGYEL – Ft/fõ/hét EGYÉNI UTAZÁSSAL – Ft/apartman/hét

2 fõs 3 fõs 4 fõs 5 fõs 2 fõs 3 fõs 4 fõs 5 fõs

VII. 09–16.
79 900 72 900 65 900 62 900 119 900 155 900 179 900 203 900

VII. 16–23.

VII. 23–30.

89 900 81 900 73 900 69 900 142 900 185 900 213 900 242 900
VII. 30.–VIII. 06.

VIII. 06–13.

VIII. 13–20.

VIII. 20–27. 79 900 72 900 65 900 62 900 119 900 155 900 179 900 203 900

VIII. 27.–IX. 03. 65 900 59 900 55 900 52 900 88 900 115 900 132 900 150 900

IX. 03-10. 52 900 48 900 45 900 43 900 59 900 77 900 89 900 101 900

AUTÓBUSZJEGY ÁRA (csak buszjegy foglalása esetén) Ft/fő

Retur Egyirányú

Autóbuszjegy 27 000 20 000

1 nap a tengerparton 20 000

ÉTKEZÉS Ft/fõ/hét

Svédasztalos étkezés (a vacsora tartalmazza a korlátlan sör-, bor- 
és üdítőfogyasztást is)! Amennyiben kint rendelik meg az ellátást, 

akkor a vacsoráért 130, reggeliért 70 kunát kértek 2019-ben!

Félpanzió Csak vacsora

Felnõtt 45 900 31 900

Gyerek – 12 éves korig 22 900 15 900

A turnusidõpontokhoz, kérjük, adja hozzá az utazási idõt. 
Az autóbuszok egy nappal hamarabb indulnak és egy nappal késõbb 

érnek vissza. 

EGY NAP A TENGERPARTON!
Utasaink az egész szezonban retúr autóbuszjegyet vásárol-

hatnak Porecsre pénteki indulással, vasárnapi érkezéssel.

A Lanterna apartmantelepen tartózkodhatnak 

szombatonként kb. 9–18 óráig, melynek során lehetõség 

nyílik strandolásra, napozásra, pihenésre, sportolásra...

A JEGY ÁRA 20 000 Ft/fõ

Egyágyas felár számítása: az autóbuszos 2 fős stúdió ár (Ft/fő/hét) + az egyéni 2 fős stúdióapartman árának a fele.


