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5 NAPOS PIHENÉS AUTÓBUSSZAL HORVÁTORSZÁGBAN
KRALJEVICA:  HOTEL UVALA SCOTT**
2021. július 14-18.
2021. augusztus 18-22.
Indulás a hajnali órákban Budapestről és Pécsről, többszöri pihenő után megérkezés délelőtt a szállodába. Az útvonal és az indulási időpont tájékoztató jellegű,- indulás előtt, attól függően, hogy melyik városban hány utas száll fel,-változhat. Szabadprogram, pihenés, üdülés a tengerparton. Utolsó nap reggeli után hazaindulás.
Szálloda fekvése: a hotel és apartmanjai a Dubno- öbölben, Kraljevica üdülő településen a Kvarner-öbölben, csodálatos zöldövezetben találhatóak, domboldalon, 20- 400 m- re a tengerparttól.
Strand: kiépített betonos, sok lépcsőn közelíthető meg.
Szállás: az elhelyezés a szálloda pavilonjaiban történik. A szobák berendezése nagyon egyszerű. Az étterem és a recepció is külön épületben található, amit szintén lépcsőkön közelíthetünk meg. A szobák nem felújítottak, berendezésük elhasználódott. A szállodát azoknak ajánljuk, akik nem a szobában szeretnék idejük nagy részét tölteni. A környék, a tengerpart gyönyörű, az étkezés jó.
Ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora
Szolgáltatások: kávézók, tengerparti grillbár, étterem, taverna, szauna, biliárd- szalon, mini- market, ajándéküzlet, diszkó, TV szoba, parkoló.
Egyéb: minigolf, asztalitenisz, vízi sportok a tengerparton térítés ellenében, a recepciónál ingyen WI-FI és internet sarok.

Ár: 69.900 Ft/fő

Részvételi díj tartalmazza: szállást 2 ágyas szobákban 4 éjszakára, félpanziós ellátást, autóbusz költségét.
Részvételi díj nem tartalmazza:
Üdülőhelyi díj: 1.900.-Ft/fő
12 éves korig pótágyon 1 gyerek: 50.900 Ft
Egyágyas felár: 15.000 Ft 

Fakultatív programok: /irodánkban előre megrendelhető/
Opatija: 80 Kuna 
Indulás reggeli után. (Kb 09:30) Utunk folyamán rövid pihenőre megállunk a Bakari öbölbe, ahol a panorámában  és a városka történetével ismerkedünk meg. Utunkat folyatjuk Abáziába, ahol egy időutazás keretében megismerjük a városka titkait, megnézzük nevezetességeit egy rövid séta keretében. Majd strandolási lehetőség a  városka strandján. Estig szabadprogram. Vacsorára visszamegyünk a hotelbe.
Vrbnik + iszapstrand: 140 Kuna 
Reggeli után indulás Vrbnikbe, ahol meglátogatjuk a világ legszűkebb utcáját, amit Horvátországban találunk. Rövid séta keretében megismerkedünk a városka titkaival, boraival és sajtjaival egy kóstoló keretében. Rövid szabadprogram, amiben csodálhatjuk a városka panorámáját. Majd indulás egy különleges gyógyhatású strandra, ahol egy iszapos strandolásban veszünk rész. Szabadprogram strandolás a különleges strandon. Majd este indulás a hotelbe vacsora.

A programok minimum indulási létszáma 25 Fő

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, vagy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!


