HORVÁTORSZÁG

www.horvatorszag.hr

LANTERNA-FÉLSZIGET

PORECS ÓVÁROS

Horvátország nekünk, magyaroknak, turisztikailag és gazdaságilag
egyaránt fontos. Hosszú, változatos és csodaszép tengerpartja van.
Szinte bárhonnan az országunk területérõl autóval egy nap alatt
leutazhatunk, az anyagiaktól függõen megtaláljuk a luxusigényeket
kielégítõ körülményeket éppúgy, mint a szerényebb, olcsóbb üdülési lehetõséget. Szép számban akadnak látnivalók, történelmi emlékek. A tõlünk délre fekvõ ország éghajlata, hõmérsékleti viszonyai
kedvezõbbek a hazainál. A tengerparton már érezhetõ a mediterrán
hatás, itt télen sem csökken a hõmérséklet fagypont alá, átlag
6–11 °C mérhetõ, nyáron pedig a 27 °C a jellemzõ. Nyáron a tengervíz 25 °C körüli, amely szinte mindenütt kristálytiszta, átlátszó.
A mai Horvátország területén a középkorig különféle népcsoportok
éltek, ekkortájt telepedtek itt meg a horvátok, de akkor még – a
Frank Birodalom részeként – a függetlenség reménye nélkül. A 9. sz.
hozott változást, ekkor önálló horvát fejedelemséget hoztak létre.
A 10. században Árpád-háziak kezébe került a hatalom, akik vármegyékre és hercegségre osztják az országot. 1797-ben a török harcok
miatt újra egyesült Horvátország, és a Frangepánok vezetésével
gyõzelmet is arattak Sisaknál a Száva partján. A 18. századig magyar
területnek számít, ekkor – a napóleoni gyõzelmeket kihasználva – a
horvát területek nagy része behódolt a franciáknak, 1813-tól pedig
ismét a teljes ország a Monarchia része lett. A második világháború

is hoz változásokat; eleinte ismét horvát bánság, aztán – a németek
támogatásával – független horvát állam, 1945 után pedig Jugoszlávia része lesz. A történet többi része a közelmúltban zajlott, az
1990-es évek elején kitört harcokban a horvátok gyõzedelmeskedtek, kinyilatkoztatták függetlenségüket.
A horvát kultúra az európai jellegzetességeket követi. Bármerre
járunk, mindenütt udvarias, kimért a vendéglátás, ovációval ugyan
nem fogadnak bennünket, de kényesek a minõségre, vagy legalább
a pontosságra, alaposságra. Erõszakosságnak nyoma sincs, semmit
sem erõltetnek ránk, de a vendég megtartása érdekében hajlamosak
az „egyezségre” az árak tekintetében. Ha specialitásra vágyunk, a
halféleségek széles választéka az elsõdleges, ehhez társul a tipikusan
déli olívaolaj és bogyó, de híres a szél lengette dalmát sonka, egyedi
a birkasajt, elkészítési módjában különleges a báránysült. A halat
rostélyosan, fõzve vagy brodetként készítik, utóbbi többféle halból
készül, ezeket elõbb pirítják, majd fõzik, és kukoricapuliszkával tálalják. A kagyló, osztriga, languszta „na buzaru” módra készül, vagyis
különlegesen pácolják. Édességként kóstoljuk meg a rozsatát (tojás
– tej – karamell), a fritulét (likõrös fánk), vagy a krostulát (likõrös
csík). Italként szinte mindenhez bort kérjünk, mert világhíres fajtákból választhatunk. Márkásabbak: Primosten, Opol rose, Dignac,
Sveta Ana, desszerthez Proseket fogyasszunk. (1 kuna = kb. 40 Ft.)
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www.istra.com • www.porec.hr • www.porec360.com

ISZTRIA
Az Isztriai-félsziget az Adria északi részén, Trieszt és Rijeka között
fekszik. A háromszög alakú félsziget Horvátország legnagyobb félszigete. A félsziget csúcsa, mint egy mesterséges iránytû, délnek
mutat. Magyarországról könnyen elérhetõ, ezért már több évtizede
a magyar turisták kedvelt célterülete. A félsziget külön turisztikai
régiót alkot, melynek vonzerejéhez kétséget kizáróan hozzájárul a
445 km hosszú tagolt part, a kristálytiszta tenger és változatosan
kialakított strandjai. A sziklás – többnyire mesterségesen átalakított
– vagy apró kavicsos partszakaszok minden korosztály számára
élményt jelentenek. A víz és a partszakaszok tisztaságából adódóan
különösen a gyermekes családok körében kedveltek az isztriai strandok. Nem szabad megfeledkeznünk azokról a megbúvó öblökrõl
sem, amelyekben érintetlen buja növényzet védi a magányt és intimitást kedvelõket. A félsziget bõvelkedik a csodálatos látnivalókban,
kultúrtörténeti mûemlékek, természeti szépségek, gasztronómiai
élvezetek tekintetében. Nem is szükséges bemutatnunk a félsziget
patinás, kõből épült városkáit, mert szinte mind közismert a magyar
utazók elõtt. Elég csak néhány nevet említenünk: Pula, Rabac, Opatija, Rijeka, Medulin, Rovinj, Umag, Porecs. Mi ez utóbbi településre,
Porecsbe és azon belül a Lanterna-félszigetre csábítjuk Önöket.

A Lanterna apartmantelep egész kapacitását lekötötték
rendezvény miatt 06. 24–07.09-ig, ezért
CSAK 07. 10-TŐL TUDJUK INDÍTANI A SZEZONT.
VÁROSHÁZA

PORECS
A város a horvát turisztika egyik központja, mely a látnivalók igen
széles skáláját kínálja az utazónak. A város arculatát, építészeti
emlékeit hatezer éves történelme során illírek, rómaiak, gótok, frankok, szlávok és velencei kereskedõk alakították. Az Osztrák–Magyar
Monarchia idején a regionális parlament székhelye volt. A város
védõszentje Mauru, a helyi születésû püspök és mártír. Legnevezetesebb látnivaló a 6. században Eufrázius püspök által építtetett bazilika, melynek bizánci mozaikjai a kor legjelentõsebb emlékei közé
tartoznak. A városba érkezõ elsõ turisták a Monarchia nemesi családjai voltak, akik 1886-tól látogatták rendszeresen az Adria-parti
várost. Elsõ szállodája – mely ma a város védjegye – a Riviéra Szálló,
melyet 1910-ben építettek. A településen megrendezésre kerülõ kiállítások, koncertek jelentik a város kulturális életét, míg a szûk sikátorok között megbúvó hangulatos éttermek, olaszos pizzériák és
kávézók, klubok, bárok és cukrászdák biztosítanak igazi gasztronómiai élvezetet a turisták számára. A város ma már nyugatra és délre
terjeszkedik, a megnövekedett turistaforgalom jobb kiszolgálása
érdekében. A települést körülvevõ jól felszerelt üdülõközpontok
közül mi a Lanterna-félszigeten elhelyezkedõ apartmantelepre szeretnénk Önöket invitálni.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Idegenvezetõnk elérhetõsége:
Telefon (csak szezonban): (+36 30) 9-427-599; (00 385) 919 247-855
Szállás: Branka Apartman. Egyéni utasaink itt jelentkezzenek!
Egyénileg utazók figyelmébe:
Debrecen–Porecs kb. 820 km.
Autópályadíj: kb. 15 000 Ft (oda-vissza).
Idõpont: július 10-től szeptember 18-ig hetente. Keddi turnusváltás,
mert a szombati váltásnál nehéz a közlekedés Horvátországban a
forgalmi dugók miatt!
Utazás: légkondicionált luxusbusszal vagy egyénileg.
GPS-koordináták:
N 45° 17' 48"
E 13° 34' 29"
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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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FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK

Fish Picnic (HAJÓKIRÁNDULÁS)
Az egész napos hajókirándulás
során lehetõség nyílik a napozáson, fürdésen túl megismerni
az Isztriai-félsziget csodálatos
öbleit, gyönyörködni a partvidék változatosságában. Először
a lélegzetelállító Lim-fjordban
gyönyörködhetünk a hajóról,
majd a Szent Euphemia templomáról ismert Rovinjban kö-

Isztriai körút
Az egész napos buszos körutazás
során ismerkedünk a félsziget csodás
világával. A félsziget nevezetes városai közül felkeressük Groznjant, Motovunt és Pulát. Ezek a városok a
középkor óta állnak. A gyönyörű körút során lehetőségünk adódik egy
ebéd keretében megkóstolni Horvátország híres és egyben nagyon
finom sonkáját, aminek különlegesGROZNJAN
sége a széllel érlelésben rejlik. Az ebéd
előtt finom pálinkát kínálnak, az ebéd
alatt pedig fehér illetve vörös bort, valamint üdítőt fogyaszthatnak a
Ára kb. 220/160 kuna
kiránduláson résztvevő vendégek.
PULA

ROVINJ – Szent Euphemia-templom

ROVINJ ÓVÁROSA
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 program során a hajón ebédet szolgálnak fel, korÁra kb. 220/160 kuna
látlan italfogyasztással.

CC

GROZNJAN

CC

A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL! ÁR: FELNÕTT/GYEREK 12 ÉVES KORIG.
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FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK
Velence (gyorshajóval)

Porecs by night

Két és fél órás hajóút után érjük el a világ egyik legszebb és legromantikusabb városát, Velencét. Idegenvezető kalauzolása mellett ismerkedhetünk meg a reneszánsz világával. Többek között megtekinthetjük a Szent
Márk teret, a Szent Márk-székesegyházat, a Dózsepalotát, a Sóhajok
hídját és az Akadémia hidat. Ezután szabad program keretében lehetőség
Ára kb. 420/270 kuna
nyílik vásárlásra, illetve városnézésre is.

A Lanterna-telepről külön busszal indulunk Porecs óvárosába, hogy
megismerkedjünk egy horvát tengerparti város pezsgő éjszakai életével.
2,5 óra áll rendelkezésre egy hangulatos sétához, egy bevásárláshoz
vagy egy vacsorához. A busz 23:30-kor indul vissza a Lanternatelepre.
Porecs kb. 60/40 kuna

VELENCE – RIALTÓ HÍD

PORECS

VELENCE – SZENT MÁRK TÉR

Plitvicei-tavak
A Plitvicei-tavak a világ leglélegzetelállítóbb természeti képzõdményei
közé tartoznak. Az 1949-ben nemzeti parkká nyilvánított területen
tizenhat tó található. A tavakat megszámlálhatatlan zuhatag, vízesés,
zúgó köti össze. A nemzeti parkban 3-4 órás vezetett túrán veszünk
részt, mely során gyalogosan, kishajóból és kisvonatból ismerhetjük meg
a park szépségét. Ebéd egy park melletti étteremben.
Ára kb. 520/360 kuna
PLITVICEI NEMZETI PARK
CC

VELENCE – BAZILIKA

CC

PORECS

CC

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!
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www.riviera.hr

BRANKA APARTMAN

DANIELA APARTMAN

MARINA
ÉTTEREM
MARINA
ÉTTEREM

Bejárat

Lanterna Apartmantelep
Recepció
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Daniela Apartman
Branka Apartman
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Fekvése: Porecs óvárosától 13 kilométerre északra lévõ félszigeten, csendes, zöld
környezetben található a mediterrán stílusban épült Lanterna üdülõtelep.
A sziklás, helyenként kavicsos és kiépített strandoktól az apartmanházaink
50–100 méterre találhatóak. Az apartmantelep és Porecs között napi több
alkalommal autóbusz (34 kuna) és hajó (65 kuna) is közlekedik.
Elhelyezés: A két, teljesen egyforma Branka és a Daniela Apartmanházban. Az
apartmanházak 3 szintes épületek kb. 100 méterre a tengerparttól. Elhelyezés
2-3-4-5 fõs, két szoba+konyhás apartmanokban. Konyharuhát és hosszabbítót érdemes vinni! A szállást a buszos utasoknak 13–16 óra között lehet
elfoglalni.

ran

d”

Branka és Daniela Apartman

Marina étterem
Lanterna apartmantelep

„DÉLI” STRAND
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Egyéni utasaink figyelmébe ajánljuk:
Érkezéskor rögtön a Branka 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: Asztalitenisz, minigolf, a közelben lévõ Valeta sportcentrumban pedig: teniszpályák, futball-, kézilabda- és kosárlabdapálya,
lovaglási lehetõség, szörf- és búváriskola, szörf-, csónak-, vízibicikli-, kajak-, kenu-, vitorlás-, motorcsónak- és kerékpárkölcsönzõ, vízisí, jetski, banán.
Ellátás: Önellátó, fakultatívan rendelhetõ svédasztalos félpanzió
vagy csak vacsora az apartmanházaktól kb. 50–70 méterre lévõ
Marina étteremben. 12 év alatti gyermekeknek 50% kedvezmény. Mindamellett, hogy nagyon sokszínû a félpanzió kínálata,
ez az egyetlen étkezési lehetõség a katalógusunkban, ahol a
vacsora az italt is tartalmazza. Ráadásul mivel svédasztalos a
vacsora, így az ital is „svédasztalos”. Önkiszolgálással korlátlanul
fogyaszthatjuk a csapolt sört, a csapolt vörös- és fehérbort,
valamint többféle üdítõt az italautomatából! (Ezt az tudja értékelni, aki ismeri a horvát árakat, és tudja: 1 pohár sör „beülve”
15 kuna.)
Megjegyzés:
Egyszerûen berendezett, tágas, kellemes klímájú apartmanok,
ahol nincsenek szúnyogok, csak a kabócák „énekét“ hallhatjuk.
Az üdülõtelep számos szolgáltatása kellemes kikapcsolódást biztosít. Bevásárlóközpont, központi recepció, étterem, bár, üzletek,
fodrász, zenés terasz, orvosi rendelõ, gyermekanimáció, posta,
pénzváltó, diszkó, motorkerékpár- és kerékpárkölcsönzõ található
az üdülõtelepen. Minden megtalálható, ami a nyaraláshoz szükséges, akár ki sem kell mozdulni a teleprõl.
Igazi „retro” életérzésű apartmantelep. Ezek az apartmanok
még nincsenek felújítva, kicsit kopottasak, de tiszták, tágasak és
„pályaszállás”! A házak a víztõl 50–100 méterre találhatóak.
És az a félpanzió...
BORCSAP

MARINA ÉTTEREM

ÜDÍTŐCSAP

SÖRCSAP

BRANKA APARTMANHÁZ

„ÉSZAKI” STRAND
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2, 3, 4, 5 ÁGYAS APARTMAN – NAGY SZOBA

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

4, 5 ÁGYAS APARTMAN – KIS SZOBA

INGYENES PARKOLÓ
FÜRDÕSZOBA

2 szoba + konyhás apartmanok
szoba
szoba

FE L S Z E R E L T S É G
» Minikonyha
» Terasz v. erkély

» Saját fürdőszoba
» Törülköző

21 db 2 ágyas, két légterû apartman,
19 db 3 ágyas, két légterû apartman,
25 db 4 ágyas, két légterû apartman,
13 db 5 ágyas, két légterû apartman.
(Összesen 264 fõre.)
A piramisszerû építkezés miatt a földszinten
vannak a 4 és 5 ágyas (nagyobb alapterületû)
apartmanok. Az elsõ emeleten találhatók a 3-4
ágyas (kisebb alapterületû), a másodikon pedig a

108

konyha – étkezõ

erkély

A 2-3-4-5 fõs apartmanok egy kisebb hálószobával, egy nagyobb szobával rendelkeznek.
Kapacitás:

APARTMAN ALAPRAJZA

2 ágyas (még kisebb alapterületû) apartmanok. Az alapterület változása mindig a nagy
szobát érinti (a rajz szerint). A nagy szobában nincs konnektor, érdemes hosszabbítót
vinni. A kis szobában nem lehet összetolni a két ágyat.
Rendelkezünk 1 db 2 szintes (a két légtér között nincs ajtó), 4 fős apartmannal (Daniella
fsz. 297), amihez 2 fürdőszoba tartozik. Ezt felárral értékesítjük: egyéni utasoknak +15%,
buszos utasoknak +10%.
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Autóbusz-menetrend – Porecs (gyorsjárat)
FEL- ÉS LESZÁLLÁS IDEJE ODAFELÉ
Hétfő

Kedd

Kedd

FELSZÁLLÁS HELYE

FEL- ÉS LESZÁLLÁS IDEJE VISSZAFELÉ

20:30

Debrecen – TESCO áruház parkolója (Kishegyesi út)

06:30

20:30

Nyíregyháza – LIDL Áruház parkolója (Debreceni út) ÚJ!

05:15

21:15

Tiszaújváros – TESCO áruház parkolója

04:30

21:45

Miskolc – AUCHAN áruház parkolója (Pesti út 9.)

04:15

22:30

Mezõkövesd – 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 ÚJ!

02:00

00:30

Budapest – XIV. ker., Ötvenhatosok tere, homokóra

01:15

01:45

Székesfehérvár – M7-es SHELL-benzinkút

00:30

02:15

Siófok – TESCO Áruház mögötti kamion parkoló ÚJ!

00:00

03:15

Nagykanizsa – OMW-benzinkút (a 7-es úton)

23:00

08:00

OPATIJA

19:00

09:00

PORECS

18:00

Szerda

Szerda

Kedd

Az érkezési idõpontok tájékoztató jellegûek!
Egyágyas felár számítása: az autóbuszos 2 fős stúdió ár (Ft/fő/hét) + az egyéni 2 fős stúdióapartman árának a fele.

PORECS ÁRLISTA – LANTERNA KÉTSZOBÁS APARTMANOK
BUSZJEGGYEL – Ft/fõ/hét

IDÕPONT

EGYÉNI UTAZÁSSAL – Ft/apartman/hét

2 fõs

3 fõs

4 fõs

5 fõs

2 fõs

3 fõs

4 fõs

5 fõs

VII. 10–17.
VII. 17–24.
VII. 24–31.

65 900

59 900

54 900

51 900

109 900

142 900

164 900

186 900

VII. 31.–VIII. 07.

73 900

66 900

60 900

56 900

128 900

167 900

192 900

218 900

VIII. 07–14.
VIII. 14–21.
VIII. 21–28.

64 900

58 900

53 900

50 900

106 900

138 900

160 900

181 900

VIII. 28.–IX. 04.

54 900

50 900

46 900

43 900

83 900

108 900

125 900

142 900

IX. 04-11.

44 900

41 900

38 900

36 900

59 900

76 900

88 900

100 900

IX. 11–18.

35 900

33 900

31 900

30 900

36 900

47 900

55 900

62 900

A Lanterna apartmantelep egész kapacitását lekötötték rendezvény miatt VI. 24.–VII. 09-ig, ezért
CSAK VII. 10-TŐL TUDJUK INDÍTANI A SZEZONT.

ÉTKEZÉS FT/FÕ/HÉT

AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK FT/FÕ

Svédasztalos étkezés (a vacsora tartalmazza a korlátlan sör-, bor- és
üdítőfogyasztást is)! Amennyiben kint rendelik meg az ellátást, akkor a
vacsoráért 130, reggeliért 60 kunát kértek 2017-ben!

Félpanzió

Csak vacsora

Felnõtt

37 900

26 900

Gyerek – 12 éves korig

18 900

13 900

EGY NAP A TENGERPARTON!
Utasaink az egész szezonban retúr autóbuszjegyet vásárolhatnak Porecsre hétfői indulással, szerdai érkezéssel.
A Lanterna apartmantelepen tartózkodhatnak
keddenként kb. 9–18 óráig, melynek során lehetõség
nyílik strandolásra, napozásra, pihenésre, sportolásra...
A JEGY ÁRA 15 000 Ft/fõ

w
www.grandtours.hu

Retur
Autóbuszjegy

Egyirányú

22 000

1 nap a tengerparton

15 000
15 000

Kötelezõ üdülõhelyi díj 12 év fölött 350 Ft/fõ/éj (itthon fizetendõ).
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! Az ülõhely foglalásakor kérjük
megadni az igényt minden busztípus ülésrendjének megfelelõen, mivel
a jelentkezés idejében elõre még nem látható, hogy melyik autóbusz
fog indulni.
Azok az autóbuszos utasaink, akik kettõ vagy több hétre szeretnének
elutazni, részvételi díjukat úgy számolhatják ki, hogy az elsõ hét autóbuszos árához hozzáadják a további heteket az egyéni ártáblázat alapján.
A turnusidõpontokhoz, kérjük, adja hozzá az utazási idõt. Az autóbuszok egy nappal hamarabb indulnak és egy nappal késõbb érnek vissza.

Online-foglalás
TEKINTSE MEG A 360°-OS FOTÓKAT, DRÓNFELVÉTELEKET
vagy foglaljon partnereinknél
ÉS WEBKAMERÁKAT WEBOLDALUNKON!
országszerte!
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