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HORVÁTORSZÁG
Egy festői szépségű ország, amelyet a természet mérhetetlen gazdagsággal áldott meg. Viharos történelmi eseményeinek köszönhetően 
műemlékekben igen gazdag. Több évszázados városaiban a látogatók kedvükre tanulmányozhatják a különböző kulturális korszakok jelleg-
zetességeit. Az UNESCO világörökségi listáján szerepel Dubrovnik óvárosa, Trogir román stílusú óvárosa, az Euphrasius bazilika Porečben, 
Vespasianus arénája Pulában, Diocletianus császár palotája Splitben, a Szent Jakab katedrális Sibenikben és a Plitvicei tavak, amely Horvát-
ország legszebb és legismertebb nemzeti parkja. Az ország belsejében mérsékelt kontinentális, az Adria tengerparti részén kellemes medi-
terrán éghajlat uralkodik. Tagolt tengerpartját több mint ezer kisebb-nagyobb sziget, öblök és zátonyok színesítik. Horvátországi látogatás 
során érdemes megízlelni a horvát konyha specialitásait és a dalmát szőlőtőkékből nyert finom borokat.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 7 éjsza-
kai szállás, a megrendelt ellátás, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás. Az apartmanházak nem tartalmaz-
zák a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját. Az esetleges 
helyszínen fizetendő egyéb költségek, mint pl. üdülőhelyi díj vagy re-
gisztrációs díj az adott szálláshelynél kerülnek feltüntetésre.

°C °C °C óra nap

május 22 11 19 8 6

június 26 15 21 9 6

július 29 18 24 11 5

augusztus 28 17 24 10 5

szeptember 24 15 22 8 8

Beutazási szabályok: magyar állampolgárok érvényes magyar sze-
mélyazonosító igazolvány birtokában utazhatnak Horvátország-
ba. Külföldi állampolgárok csak a megfelelő utazási dokumentumok 
birtokában utazhatnak, melyek beszerzéséről saját maguknak kell 
gondoskodniuk. Ezek hiányából eredő károkért az OTP Travel nem 
vállal felelősséget és a felmerülő többletköltségek az utast terhelik.

Autóbuszos közlekedési lehetőség: Isztriára és a Kvarner-öbölbe 
2016. június 10. és szeptember 10. között (utolsó hazaút), Dalmáciá-
ba 2016. június 3. és szeptember 17. (utolsó hazaút) között.

Autóbuszjegy ára oda-visszaútra:
Budapest - Umag - Poreč – Rovinj – Pula - Medulin: 
24 900 Ft/fő, gyermek 12 éves korig 14 900 Ft/fő.

Budapest – Crikvenica – Selce – Opatija – Lovran – Rabac: 
24 900 Ft/fő, gyermek 12 éves korig 14 900 Ft/fő.

Budapest – Krk-sziget – Baška (Crikvenicai átszállással): 
27 900 Ft/fő, gyermek 12 éves korig 16 900 Ft/fő.
 
Budapest – Zadar - Sibenik – Trogir – Split – Makarska: 
27 900 Ft/fő, gyermek 12 éves korig 14 900 Ft/fő. 
A jegy ára Splitig: 24 900 Ft/fő, gyermek 12 éves korig 14 900 Ft/fő.  

Konkrét hely lekérése: 3 000 Ft/fő

Gyűjtőjáratok, vidéki felszállási lehetőségek, felárak:
Győr, Tatabánya, Eger, Gyöngyös, Pécs, Szekszárd, Szeged, Kecskemét: 7 990 Ft/fő.
Miskolc, Mezőkövesd, Debrecen, Tiszaújváros: 8 990 Ft/fő.
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ISZTRIAI-FÉLSZIGET
Az Isztriai-félsziget Horvátország legnagyobb, legészakibb és legnépszerűbb félszigete, amely a Trieszti-öböl és a Kvarner-öböl között terül 
el. Tengerpartja általában sziklás, az öblökben kavicsos, emellett mesterséges kialakítású homokos kis strandok találhatóak. Isztria medi-
terrán hangulata és enyhe klímája vonzza az ide látogatókat. Legkedveltebb üdülőhelye Poreč: hangulatos óvárosát és jól kiépített strand-
jait nyaranta városi kisvasút köti össze, mely a gyermekeknek külön élményt jelent. A nyaralás mellett érdemes felkeresni a velencei stílu-
sú házairól híres Rovinj városát és a félsziget déli részén épült Pulát, ahol többek között a római korból fennmaradt amfiteátrum látható.

KVARNER-ÖBÖL
A Kvarner-öböl térségében a Magyarországhoz legközelebb eső üdülőhelyek sokasága várja a vendégeket. A régió tengerparti városkái Lov-
ran és a patinás Opatija szállodái és villái hűen tükrözik a monarchia korabeli hangulatot. A nyüzsgő Crikvenica és Selce Magyarországhoz 
legközelebb fekvő üdülőhelyek, a csöndesebb és kisebb Moscenicka Draga apró kavicsos, közel 1 km hosszú strandja a térség egyik legszebb 
partszakasza. A Kvarner-öbölhöz tartozik Krk-szigete, melyre a látványos Krk-hídon át lehet eljutni. A szigeten található Baška üdülőhely 
apró kavicsos partja és lassan mélyülő tengerpartja miatt a családos turisták kedvelt úti célja.

DALMÁCIA
Zadartól Dubrovnikig húzódó, kb. 400 kilométer hosszú  dalmát tengerpart több mint ezer szigettel, a tengerpart fölé emelkedő hegylán-
caival  Európa legszebb tengerpartjai közé tartozik. A négy nemzeti park, a három természetvédelmi terület, valamint  a különleges mészkő 
síkvidékek, hegymellékek és völgyek teszik Dalmáciát közkedveltté. Az észak-dalmát Zadar, Petrčane üdülőhelyek mellett népszerű célpont 
Sibenik középkori városa és a mellette lévő kék zászlós tengerpart. A Split közelében lévő, zegzugos utcáiról híres Trogirt elhagyva Dalmácia 
legismertebb és legszebb részére a makarsakai Riviérára juthatunk el. A Biokovó-hegy lábánál húzódó kavicsos, sziklás tengerparton szá-
mos vízi sportolási lehetőség, búvárközpont, pezsgő éjszakai élet várja az ide érkezőket.

ÜDÜLŐHELYEK
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Isztriai-félsziget/ Poreč LANTERNA APARTMANOK 

Isztriai-félsziget/ Poreč ANA APARTMANOK 

Apartmantelep: a mediterrán stílusú épületekből álló komple-
xum Porečtől 13 km-re, a Lanterna partvonal mentén, a sziklás, 
kavicsos, betonozott tengerparttól csupán 50–100 m-re fekszik. A 
komplexumban recepció, bevásárlóközpont, étterem, orvosi ren-
delő, pénzváltó, fodrászat, miniklub és egy szórakoztató központ 
található (tánc terasszal, bár ral, diszkóval). A bérleti díjak tartal-
mazzák az ágynemű és a törülköző használatát, ill. a végtakarítási 
díjat. Főszezonban (július és augusztus) az apartmantelep és Poreč 

Apartmanház: az Ana apartmanház  Porec központjától  ill.  a kavi-
csos, lebetonozott és sziklás tengerparttól  kb. 400 méterre épült. A 
ház közelében élelmiszerbolt és étterem található. A házban két 3+1 
fős és egy 6 fős apartman található internet elérési lehetőséggel. 
Kertjében parkoló áll a vendégek rendelkezésére. 
3+1 fős apartman: a kb. 50 m2 alapterületű, háromfős, balkonos apart-
manok nappalival, konyhasarokkal, hűtővel egy hálószobával, fürdőszobá-
val, tv-vel felszereltek. Az apartmanban maximum 4 fő helyezhető el. 
6 fős apartman: a 70 m2 alapterületű apartmanokban 3 hálószo-
ba kétszemélyes ággyal, fürdőszoba, tv, konyhasarok és nappali 
szolgálja a vendégek kényelmét. 
Ellátás: önellátás.

Bérleti  díj/Ft/apartman/

7 éjszaka önellátással   
máj. 14., 21., 28.

jún. 4.
szept. 3.

jún. 11., 18., 25.
júl. 2., 9., 16., 23., 

aug. 20., 27.
júl. 30., 

aug. 6., 13.
szept. 10., 17., 24.

3 fős stúdió 89 000 127 000 145 000 169 000 216 000 68 000

4 fős apartman 109 000 158 000 179 000 212 000 279 000 86 000

6 fős apartman 145 000 219 000 266 000 309 000 399 000 117 000

Kiságy 2 éves korig lekérésre foglalható, felára a helyszínen fizetendő: 5 EUR/nap. Kistestű háziállat lekérést követően vihető, felára 
a helyszínen fizetendő: 10 EUR/nap.

Bérleti díj/Ft/apartman/7 éjszaka 

öneállátással
máj. 14.

máj. 21., 28.,
jún. 4., 11., 18.,

szept. 3., 10., 17.

jún. 25., 
júl. 2.

júl. 9., 16., 23.
júl. 30., 

aug. 6., 13.
aug. 20., 27.

3 +1 fős apartman 89 000 114 000 142 000 173 000 209 000 139 000

6 fős apartman 176 000 207 000 265 000 309 000 379 000 294 000

Pótágy ára: 21 000 Ft/7 éjszaka.

városa között menetrend szerinti autóbuszjáratok is közlekednek. 
3 fős stúdió: az egylégterű stúdióban zuhanyozó, konyha, balkon van. 
4 fős apartman: a hálószobában 2 ággyal, a nappaliban kihúzható 
ággyal, konyhával, zuhanyozóval és balkonnal.
6 fős apartman: az apartmanban két hálószoba található 2-2 
egyszemélyes ággyal, a nappaliban kihúzható kanapéval, vala-
mint konyha, fürdőszoba.
Ellátás: önellátás.
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Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 

félpanzióval
máj. 14.,
szept. 3.

máj. 28.,
jún. 4., 11., 18., 25.,

júl. 2., 9., 16.

júl. 23., 30.,
aug. 6., 13.

aug. 20. aug. 27. szept. 10., 17.

Kétágyas szobában 112 000 158 000 169 000 149 000 124 000 87 000

Gyermek (0-12 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Gyermek (12-14 éves) pótágyon 59 000 82 000 89 000 78 000 66 000 48 000

Gyermek (14-18 éves) pótágyon 89 000 122 000 138 000 118 000 99 000 69 000

Tenger irányába néző, balkonos szoba felára kétágyas szobában főágyon 14 000 Ft/fő/7 éjszaka. Babaágy 2 éves korig lekéréssel 
foglalható, felára a helyszínen fizetendő: 5 Euro/nap.

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 
félpanzióval

máj. 14., 21., 28.,
jún. 4., 11., 18. jún. 25. júl. 2., 9., 16., 23., 30.,

aug. 6., 13. aug. 20., 27. szept. 3., 10.

Kétágyas balkonos szobában 87 000 112 000 119 000 106 000 78 000

Gyermek (2-7 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Gyermek (7-14 éves) pótágyon 45 000 58 000 62 000 55 000 43 000

Egyágyas szobában 99 000 124 000 137 000 118 000 84 000

Tenger irányába néző szoba felára: 28 000 Ft/fő/7 éjszaka kétágyas szobában. Egyágyas tengerre néző szoba nem foglalható. Kiságy 
2 éves korig lekéréssel foglalható, a babaágy felára a helyszínen fizetendő: 5 Euro/nap. Parkoló használata: 1 Euro/éjszaka/gépkocsi.

Isztriai-félsziget/ Poreč HOTEL DELFIN 

Isztriai-félsziget/ Poreč HOTEL LAGUNA ISTRA 

Szálloda: a Poreč városához tartozó Zelena Laguna félszigetén ta-
lálható, hatalmas zöld parkkal övezett, 94 szobás, egyszerű, kétcsil-
lagos hotel a város központjától kb. 6 km-re épült. A szálloda és Po-
reč között helyi autóbuszok közlekednek, a nyári hónapokban pedig 
térítés ellenében kisvonattal is be lehet jutni Porečbe. A lebetono-
zott, néhol sziklás és kavicsos strand kb. 50–100 m távolságra van, 
ahol térítés ellenében bérelhetők a nyugágyak és napernyők. A több 
épületszárnyból álló hotelben étterem, bár, kávézó, napozóterasz, 
nagyméretű, tengervizes úszómedence, játszótér, fodrászat, aján-

Szálloda: a háromcsillagos hotel a Zelena Laguna tengerparti öböl-
ben, Poreč városközpontjától kb. 5 km-re épült. A kavicsos, sziklás, 
néhol lebetonozott tengerpart kb. 200 m távolságra található. A ho-
telből a nyári szezonban térítés ellenében kisvonatokkal is be lehet 
jutni Poreč óvárosába. A hotelben bár, étterem, taverna, pizzéria, 
fodrászat, üzletek, úszómedence, gyermekmedence áll a vendégek 
rendelkezésére. Térítés ellenében salakos te nisz pálya, illetve a ten-
gerparton számtalan vízisport lehetőség közül lehet választani. Par-
kolás díja: kb. 1 Euro/nap/gépkocsi. A szál loda kisebb magaslaton he-
lyezkedik el, nehezebben mozgó ven dé geknek nem ajánlott. 

Szobák: a kétágyas, légkondicionált szobák tv-vel, telefonnal, zu-
hanyozóval, wc-vel, hajszárítóval, telefonnal felszereltek. A szo-
bák egy részében pótágy is elhelyezhető gyermekek részére legfel-
jebb 18 éves korig. Felár ellenében tengerre néző, balkonos szoba 
is foglalható. 
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora svédasztalos rendszerben). A 
vacsorák tartalmazzák a folyó bor, csapolt sör, üdítő fogyasztását 
önkiszolgáló formában.

déküzlet szolgálja a vendégek kényelmét. Helyszíni fizetés ellenében 
teniszpálya, minigolf, kerékpárkölcsönzés, vízicsúszda, saját búvár-
bázis szolgáltatásai vehetők igénybe. 
Szobák: az egyszerűen berendezett, kétágyas szobák balkonnal, 
zuhanyozóval, wc-vel felszereltek. Maximum 1 pótággyal bővíthe-
tők, legfeljebb 14 éves gyermekek részére. A hotelben két összenyit-
ható, 2 felnőtt és 2 gyermek részére alkalmas szobák is foglalha-
tók lekérésre.
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora svédasztalos rendszerben).
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Isztriai-félsziget/ Poreč HOTEL LAGUNA ALBATROS 

Isztriai-félsziget/ Poreč HOTEL VALAMAR ISABELLA MIRAMARE 

Szálloda: a Zelena Laguna üdülőtelepen található hotel mindösz-
sze 100 m-re a tengertől, egy kisebb dombon fekszik, amelyet medi-
terrán örök zöldek öveznek. A szálloda légkondicionált, étteremmel, 
esti szórakozásra alkalmas terasszal, bárral, fitnesz- és masszázs-
lehetőséggel, orvosi rendelővel, három nyitott, édesvizű medencé-
vel és ját szótérrel rendelkezik. Sportolási lehetőségek az üdülőöve-
zet területén: tenisz, squash, mini golf, asztalitenisz, boccia, darts és 
kerékpározás. A Zelena Laguna rendezett, kavicsos és köves strand-
ja mindössze 150 m-re van. 
Szobák: a balkonos, kétágyas, zuhanyozós, lég kon di ci o nált szobák-
ban minibár, műholdas tv, széf és hajszárító található.
Ellátás: all inclusive ellátás büférendszerben.

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 

all inclusive ellátással
máj. 14., 21., 28.,

szept. 3.
jún. 4., 11., 18.,

aug. 27.

jún. 25.,
júl. 2., 9., 16., 23.,

aug. 6., 13.
júl. 30. aug. 20. szept. 10.

Kétágyas, balkonos szobában 173 000 189 000 249 000 264 000 213 000 143 000

Gyermek (0-14 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Gyermek (14-18 éves) pótágyon 139 000 154 000 199 000 209 000 199 000 116 000

Egyágyas szobában 219 000 229 000 289 000 299 000 255 000 179 000

Tenger irányába néző, balkonos szoba felára főágyon: 10 500 Ft/fő/7 éjszaka. Kiságy 2 éves korig lekéréssel foglalható, felára a hely-
színen fizetendő: 5 Euro/éjszaka. Parkoló használata: 1 Euro/éjszaka/gépkocsi.

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 

félpanzióval

máj. 14., 21., 28.,

szept. 17.

jún. 4., 11.,

aug. 27.

jún. 18., 25.,

szept. 10.

júl. 2., 9., 16., 23.,

aug. 27.

júl. 30.,

aug. 6., 13., 20.
szept. 3.

Kétágyas tengerre néző 
luxus junior lakosztály 276 000 296 000 349 000 397 000 476 000 363 000

Felnőtt pótágyon 139 000 149 000 177 000 199 000 239 000 184 000

Gyermek (2-14) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Kiságy 2 éves korig lekéréssel foglalható, felára a helyszínen fizetendő: 5 Euro/éjszaka.

Szálloda: az ötcsillagos, 2015-ben megnyílt szálloda Sveti Nikola szige-
tén fekszik, melyet a szárazföldről hajóval lehet megközelíteni. A sziget 
teljes területén egy szállodakomplexum található, melynek egyik épülete 
a pihenő övezetben, közvetlen a tengerparton van. A komplexum terüle-
tén nemzetközi-, hal-, olasz- és grillétterem, bárok, wellness részleg, sza-
badtéri és fedett úszómedencék, sportolási lehetőségek, animációs prog-

ramok minden korosztálynak, szépség- és egészségközpont, ingyenes 
WiFi-elérhetőség áll rendelkezésre. Parkoló térítés ellenében foglalható.
Szobák: a tengerre néző, kb. 30 m2-es alapterületű, fürdőszobás, lég-
kondicionált kétágyas junior lakosztályok tv-vel, minibárral, széffel, 
telefonnal, WiFi-elérhetőséggel, balkonnal felszereltek.
Ellátás: félpanzió.
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Isztriai-félsziget/ Rovinj HOTEL EDEN 
Szobák: a négycsillagos szálloda Rovinj óvárosától 1500 m-re, 
a sziklás és kavicsos tengerparttól 200 m-re található, a 100 
éves Zlatini RT parkerdő szélén. A szállodát zöldellő növényzet 
öleli körül, kilátást nyújt az öbölre, illetve a strandra. A teljesen 
felújított wellness & spa területén fűtött, fedett medence, ja-
kuzzi, négy masszázs szoba, egy wellness lakosztály párok ke-
zeléséhez, valamint relaxációs zóna, modern fitneszterem és 
bár található. A szauna világban finn- és infraszauna, török-
fürdő és egy relaxációs szoba gondoskodik a kikapcsolódásról. 
Négy éttermében nemzetközi, isztriai, és grill ételeket kínálnak. 

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 

reggelivel

máj. 14., 21., 28.,
jún. 4.,

szept. 17.

jún. 11., 18., 25.,

szept. 10.
júl. 2.

júl. 9., 16., 23., 30.,

aug. 6., 13., 20.

aug. 27., 

szept. 3.

Kétágyas, standard  szoba 159 000 199 000 213 000 267 000 199 000

Felnőtt pótágyon 83 000 104 000 109 000 137 000 104 000

Gyermek (2-7 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Egyágyas szobában 239 000 318 000 337 000 425 000 319 000

Parkra vagy medencére néző superior kétágyas szoba felára: 42 000 Ft/fő/7 éjszaka. Félpanzió felára: 42 000 Ft/felnőtt/7 éjszaka. 
Gyermek részére (2-7 éves) pótágyon történő elhelyezés esetén a félpanzió ingyenesen igénybe vehető.

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 

félpanzióval
 máj. 14., 21.,

szept. 17.

máj. 28., 
jún. 4., 11., 18., 25.,

szept. 10.

júl. 2., 9., 16., 23.,
aug. 20., 27., 

szept. 3.

júl. 30.,
aug. 6., 13.

Kétágyas oldalról tengerre néző szoba 107 000 128 000 149 000 183 000

Felnőtt pótágyon oldalrólól tengerre néző szoba 89 000 109 000 129 000 157 000

Gyermek (2-12 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000

Kvarner-öböl/ Mosčenicka Draga HOTEL MEDITERAN 
Szálloda: a festői üdülőhely központjában, a hosszú, kavicsos 
strandtól mindössze 50 m-re található hotelben étterem, 24 órás 
recepció, bár és terasz szolgálja a vendégek kényelmét. A közel-
ben külön térítés ellenében teniszpálya, búvár iskola működik. A ho-
tel vendégei ingyenesen használhatják a szomszédos, négycsilla-
gos Hotel Marina fűtött úszómedencéjét, azonban a napernyőért és 
nyugágyért mind a medencénél, mind a tengerparton fizetni kell (kb. 

A sportok kedvelőinek kondicionáló terem, tenisz, asztalitenisz, 
bowling pálya áll rendelkezésre. A kültéri medencekomplexum-
ban több mint 1000 nm-es vízfelületen pihenőmedence, gyerek-
medence, és élménymedencék segítik a kikapcsolódást. A szál-
loda területén több napozóterasz, étterem, medencebár és egy 
nyári színpad is található. 
Szobák: a kétágyas standard, vagy superior fürdőszobás, balko-
nos, légkondicionált szobák minibárral, telefonnal, kábel tv-vel, 
hajszárítóval, széffel, WiFi elérhetőséggel felszereltek.
Ellátás: reggeli. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető.

3–4 Euro/nap). Parkolási lehetőség a szomszédos Hotel Marina szál-
lodánál, kb. 150 m-re (díja kb. 5 Euro/nap/gépkocsi). 
Szobák: a kétágyas, oldalról tengerre néző szobák fürdőszobával, 
wc-vel, műholdas tv-vel, telefonnal felszereltek. 
Ellátás: félpanzió (büféreggeli és menüválasztásos vacsora, saláta 
büférendszerben).
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Kvarner-öböl/ Mosčenicka Draga HOTEL MARINA 

Szálloda: a 178 szobás, helyi besorolás szerint négycsillagos szálloda 
az üdülőhely központjában épült, közvetlenül a kavicsos tengerpar-
ton, ahol napágyak és napernyők bérelhetők. A hotelben recepció, 
2 étterem, bár, pizzéria, kávézó, fedett, tengervizes úszómeden-
ce, gyermekmedence (júl. 1. és aug. 31. között), mini klub (5–12 éves 
gyermekek részére), játszótér áll a vendégek rendelkezésére. Június 
és szeptember között hetente több alkalommal animációs progra-
mokat szerveznek a hotel kis vendégei számára. A szállodában térí-
tés ellenében asztalitenisz, kerékpárkölcsönzés, tenisz pálya, illetve a 
szálloda szép ség- és egészségközpontjának szolgáltatásai (infraka-

bin, finn szauna, törökfürdő, kozmetikai kezelések, szolárium, edző-
terem) vehetők igénybe. 
Szobák: a kétágyas, légkondicionált superior, parkra néző szobák-
ban tv, telefon, zuhanyozó, wc, széf, minibár, hajszárító és internet-
csatlakozási lehetőség van.
Ellátás: jún. 30-ig félpanzió, júl. 1-től szept. 10-ig teljes panziós ellá-
tás svédasztalos rendszerben (a főétkezések tartalmazzák sör, bor, 
üdítők fogyasz tását önkiszolgáló rendszerben, italautomatákból).

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 

félpanziós ill. teljes ellátással

máj. 14., 21.,
szept. 17.
félpanzió

máj. 28.,
jún. 4., 11., 18., 25.,

szept. 10.
félpanzió

júl. 2., 9., 
16., 23.

teljes ellátás

júl. 30.,
aug. 6.,13.

teljes ellátás

aug. 20., 27.,
szept. 3.

teljes ellátás

Kétágyas balkonos, superior szobában 149 000 167 000 233 000 274 000 236 000

Felnőtt pótágyon, balkonos, superior szobában 129 000 143 000 199 000 233 000 199 000

Gyermek (2-12 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Kvarner-öböl/ Opatija HOTEL IMPERIAL 
Szálloda: Opatija egyik legrégebbi, 1885-ben épült szállodája a 
város központjában fekszik, 50 m-re a tengerparttól és 100 m-re 
a város legnagyobb strandjától. A partszakasz betonnal kiépített. 
A háromcsillagos szállodában recepció, étterem, bár, a híres Impe-
rial kávézó terasszal, tv-szoba, bálterem, diszkó és helyszíni fize-

tés ellenében masszázs és parkoló áll a vendégek rendelkezésére. 
Szobák: a kétágyas, pótágyazható, fürdőszobás szobákban, telefon, 
műholdas tv, internet-elérhetőség, hajszárító van. 
Ellátás: félpanzió svédasztalos rendszerben (va csorák tartalmazzák az 
üdítőitalok fogyasztását italautomatákból, önkiszolgáló rendszerben).

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 

félpanzióval
máj. 14., 21. 

szept. 17.

máj. 28.,
jún. 4., 11., 18., 25.,

szept. 10.

júl. 2., 9., 16., 23.,
aug. 20., 27.,

szept. 3.

júl. 30., 
aug. 6., 13.

Kétágyas, utcára/parkra néző 99 000 118 000 132 000 149 000

Felnőtt pótágyon 89 000 99 000 114 000 129 000

Gyermek (2–12 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000

Egyágyas szobában 269 000 149 000 167 000 184 000

Oldalról tengerre néző superior szoba felára főágyon 35 000 Ft/fő/7 éjszaka.
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Opatija HOTEL KVARNER AMALAIA 
Szálloda: Horvátország 1884-ben épült, legrégebbi szállodá-
ja 2014-ben teljes körű felújításon esett át. A négycsillagos villa-
épület az Angolia park mellett, a főutcától 50 m-re közvetlenül a 
tengerparton található. A szálloda szabadtéri és fedett úszóme-
dencével, saját stranddal, ingyenes WiFi-hozzáféréssel, étterem-
mel és egy tenger fölé benyúló, nyári terasszal is várja vendége-
it. A szállodában egy gyógyfürdő és wellness központ is szolgálja a 

vendégek kikapcsolódását. A vacsora alkalmanként élő zene kísé-
retében fogyasztható el. A nyugágyak és a napernyők  a medence- 
és tengerparton ingyenesen vehetők igénybe.
Szobák: a légkondicionált, fürdőszobás, kétágyas szobák LCD 
tv-vel, hajszárítóval, telefonnal, WiFi elérhetőséggel, minibárral, 
széffel, íróasztallal felszereltek.
Ellátás: félpanzió.

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 

félpanzióval
máj. 14.

máj. 21., 28.,
jún. 4., 11., 18., 25.,

szept. 10., 17.

júl. 2., 9., 16., 23.,
aug. 20., 27.,

szept. 3.

júl. 30.,
aug. 6., 13.

Kétágyas, utcára néző szobában 184 000 209 000 239 000 259 000

Egyágyas, utcára néző szobában 268 000 309 000 357 000 379 000

Kétágyas, tenger felé néző szobában 209 000 238 000 276 000 297 000

Opatija GRAND HOTEL ADRIATIC II.  / I. 
Szálloda: a két épületből, három- és négycsillagos részből álló szál-
loda Opatija központjától kb. 10 perces sétára, a tengerparttól 100 
m-re található. Az épületeket a közös recepció köti össze. A hotelben 
étterem, bár, kaszinó, szépség- és egészségközpont (fedett, tengervi-
zű úszó medence napozóterasszal, pezsgőfürdővel, finn és török sza-
una, masszázs, fodrászat), ajándékbolt, internet- sarok, teniszpályák 
és parkoló áll a vendégek rendelkezésére. A sziklás strand  betonnal 
kiépített, a szállodából lépcsőkön keresztül közelíthető meg. 
Szobák: a háromcsillagos rész standard, zuhanyozós szobái légkon-
dicionáltak, műholdas tv-vel, telefonnal, minibárral és hajszárítóval 
rendelkeznek. A négycsillagos rész superior szo bái ezenfelül házimo-
zi csatornával (helyszíni fizetés ellenében), internet-csatlakozással 
és széffel felszereltek. 
Ellátás: reggeli. Félpanzió felár ellenében foglalható.

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 

reggelivel
máj. 14., 21., 28.,

jún. 4., 11., 18.

jún. 25.,  júl. 2., 9., 16., 23., 30.,
aug. 20., 27.,

szept. 3., 10., 17.
aug. 6., 13.

Kétágyas standard szobában 114 000 125 000 149 000

Felnőtt pótágyon 92 000 99 000 125 000

Gyermek (2-7 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000

Gyermek (7-12 éves) pótágyon 62 000 68 000 82 000

Egyágyas standard szobában 139 000 152 000 179 000

Kétágyas superior szobában 139 000 152 000 179 000

Felnőtt pótágyon 115 000 125 000 147 000

Gyermek (2-7 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000

Gyermek (7-12 éves) pótágyon 75 000 84 000 96 000

Egyágyas superior szobában 172 000 186 000 216 000

Tengerre néző szoba felára mindkét épületben: főágyon 14 000 Ft/fő/7 éjszaka, pótágyon 14 000 Ft/fő/7 éjszaka, tengerre néző egyágyas 
szoba nem foglalható. Félpanzió felára: 14 000 Ft/fő/7 éjszaka.
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Kvarner-öböl/ Baška HOTEL CORINTHIA 
Szálloda: a több épületből álló szálloda az óvárostól gyalogosan kb. 
10 perces sétára fekszik. A 2 km hosszú tengerpart a hoteltől kb. 
50 m-re található. Partja aprókavicsos, lassan mélyülő, gyermekes 
családoknak ideális. Az épületeket a köz ponti recepció, az étterem 
és az elegáns kávézó köti össze. A szálloda édesvízzel töltött, fedett 
úszómedencével (150 m2), élményfürdővel (hidromasszázs, vízesés), 
pezsgőfürdővel, édesvízzel töltött nyitott úszó me den cé vel (600 m2) 
és gyermekmedencével, szaunával (finn, török, infra), edzőteremmel, 
szépségfarmmal, masszázzsal, szoláriummal, ingyenes WiFi-vel és 

parkolóval rendelkezik. Helyszíni fizetés ellenében tenisz, szörf, bú-
várkodás, lovaglás és vízisí vehető igénybe.
Szobák: a kétágyas, légkondicionált, zuhanyozós classic szobákban 
műholdas tv, rádió, minibár, széf, telefon, ingyenes WiFi és hajszá-
rító van. A szobák többsége balkonnal rendelkezik. Csak egy részük 
pótágyazható. Lekérésre egy légteres, 2 felnőtt és 2 gyermek elhe-
lyezésére alkalmas családi szoba is foglalható.
Ellátás: reggeli. Felár ellenében félpanzió és teljes panzió italfo-
gyasztással kérhető.

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 

reggelivel

máj. 14., 21., 28.,  
jún. 4.

szept. 17.

jún. 11., 18.,
szept. 3., 10.

jún. 25., 
júl. 2.

aug. 20., 27

júl. 9., 16., 23., 30., 
aug. 6.,13.

Kétágyas classic szobában 94 000 144 000 164 000 194 000

Felnőtt pótágyon 78 000 118 000 134 000 158 000

Gyermek (2-14 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000

Egyágyas szobában 116 000 166 000 186 000 219 000

Családi, standard balkonos szobában 119 000 186 000 213 000 255 000

1., 2. felnőtt pótágyon 97 000 149 000 169 000 207 000

1., 2. gyermek (2-14 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000

Tengerre néző szoba lekérésre foglalható. Kiságy 2 éves korig lekéréssel ingyenesen foglalható. Félpanzió felára: 21 000 Ft/fő/7 éjszaka 
Teljes panzió felára: 48 000 Ft/fő/7 éjszaka. Parkolás díja helyszínen fizetendő: 2 Euro/nap/gépkocsi.

Kvarner-öböl/ Baška HOTEL ZVONIMIR 
Szálloda: a 2003-ban teljesen felújított szálloda a mediterrán térség 
egyik legszebb partján, gyönyörű zöld környezetben található. A ho-
telben recepció, teraszos étterem, lobby bár, internetkávézó, ingyenes 
WiFi, ajándéküzlet és pénzváltó van. Az aprókavicsos strand közvetle-
nül a szálloda előtt húzódik. A hotel vendégei ingyenesen használhat-

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 

reggelivel

máj. 14., 21., 28., 
jún. 4.,

szept. 17.

jún. 11., 18.,
szept. 3., 10.

jún. 25.,
júl. 2.

aug. 20., 27.

júl. 9., 16., 23., 30., 
aug. 6., 13.

Kétágyas "comfort" balkonos szobában 118 000 176 000 199 000 236 000

Gyermek (2-18 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000

Egyágyas szobában 123 000 185 000 207 000 246 000

Tengerre néző szoba ill. 2 felnőtt és 2 gyermek elhelyezésére alkalmas lakosztály lekérésre foglalható. Félpanzió felára: 28 000 Ft/
fő/7 éjszaka. Parkolás díja helyszínen fizetendő: 2 Euro/nap/gépkocsi.

ják a közeli Hotel Corinthia úszómedencéjét és edzőtermét.
Szobák: a kétágyas, pótágyazható, fürdőszobás, légkondicionált 
szobákban minibár, műholdas tv, széf, hajszárító, telefon és inter-
netcsatlakozási lehetőség van.
Ellátás: reggeli. Felár ellenében félpanzió igényelhető. 
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Kvarner-öböl/ Crikvenica, Selce PRIVÁT APARTMANOK
Apartmanház: az apartmanok elhelyezkedéstől függően 400-900 
méterre találhatók a tengerparttól, jellemzően domboldalra épültek. 
A tengerpart Crikvenicán sziklás, néhol kavicsos vagy lebetonozott. 
2 fős stúdió: az egy légterű stúdiókban konyhasarok, zuhanyozó, 
étkezőrész található, néhány stúdió 1 pótággyal bővíthető. 

4 fős apartman: egy hálószoba, fürdőszoba, nappali konyhasarok-
kal és étkezőrésszel áll a vendégek rendelkezésére. Az apartma-
nok terasszal vagy balkonnal rendelkeznek, többnyire egy pótágy-
gyal bővíthetőek. 
6 fős apartman: az apartmanok két hálószobával, a nappalival egy 
légtérben található étkezővel, zuhanyozóval, terasszal vagy bal-
konnal rendelkeznek. Mindegyik típus esetében a légkondicionálá-
sért a helyszínen kell fizetni, melynek ára a háztól függően apart-
manonként kb. 5 Euro/nap.
Ellátás: önellátás.

Bérleti díj/Ft/7 éjszaka 

önellátással

máj. 14., 21., 28.,
jún. 4., 11.,

szept. 3., 10., 17.

jún. 18., 25., 
júl. 2.,

aug. 27.

júl. 9., 16.,
aug. 20.

júl. 23., 30.,
aug. 6., 13.

2 fős stúdió 79 000 95 000 113 000 124 000

4 fős apartman 157 000 149 000 185 000 207 000

6 fős apartman 177 000 188 000 233 000 259 000

Helyszínen fizetendő regisztrációs díj: 2 Euro/fő/7 éjszaka a felnőttek részére, a 12 év alatti gyermekek részére ingyenes.

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 

félpanzióval
máj. 14., 21., 28.

jún. 4., 11., 18., 25., 
szept. 10.

júl. 2., 9., 
aug. 20., 27.,

szept. 3.

júl. 16., 23., 30.,
aug. 6., 13.

Kétágyas északi fekvésű szobában 78 000 93 000 114 000 132 000

Felnőtt pótágyon 64 000 76 000 92 000 107 000

Gyermek (2–6 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000

Gyermek (6–12 éves) pótágyon 43 000 49 000 59 000 69 000

Egyágyas szobában 113 000 136 000 167 000 208 000

Kétágyas, balkonos tengerre néző szobában 84 000 112 000 135 000 147 000

Felnőtt pótágyon 69 000 89 000 109 000 119 000

Gyermek (2–6 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000

Gyermek (6–12 éves ) pótágyon 46 000 59 000 69 000 77 000

Egyágyas szobában 123 000 163 000 198 000 229 000

Teljes panzió felára: 21 000 Ft/fő/7 éjszaka. Regisztrációs díj a helyszínen fizetendő: 1 EUR/fő/7 éjszaka, 12 év alatti gyermekeknek ingyenes.

Kvarner-öböl/ Crikvenica HOTEL ESPLANADE 
Szálloda: a háromcsillagos hotel Crikvenica központjától kb. 800 mé-
terre, az előtte lévő fizetős, homokos, városi strandtól alig 20 méter-
re épült (a strandbelépő ára 2015-ben kb. 2 Euro/fő volt a felnőttek 
részére, a gyermekeknek kedvezményt adnak). Az üdülőhely ingyenes 
sziklás, kavicsos ill. lebetonozott strandjai 10-15 perces sétával elér-
hetők. A családi vezetésű szállodában légkondicionált étterem, bár, 
TV-szoba, konferencia terem, a recepció környékén ingyenes WiFi, in-
ternet-sarok, parkoló áll a vendégek rendelkezésére. A közelben te-
niszpálya, strandröplabda, csúszda, búvárközpont és számos vízi 
sportolási lehetőség közül lehet választani, helyszíni térítés ellenében. 
Szobák: a hotelben csak néhány szoba pótágyazható, fürdőszoba, 
telefon, tv minden szobában van, a szobák egy része kisméretű. Csak 
a tengerre néző szobák erkélyesek és légkondicionáltak.
Ellátás: félpanzió (svédasztalos reggeli és vacsora). Teljes panzió igényelhető.



otptravel.hu42

Kvarner-öböl/ Selce VILLA ANNA APARTMANHÁZ  superior

Apartmanház: a színvonalas apartmanház Selce üdülőhely dom-
bos, zöldövezeti részén, kb. 350 m-re a kavicsos, lebetonozott, ill. 
néhol sziklás tengerparttól épült. A hét apartmanból álló épület 
Selce éttermekkel, kávézókkal és üzletekkel teli központjától kb. 
400 m-re található. A ház gondozott kertjében kerti grillező, a ház 
előtt pedig parkoló áll a vendégek rendelkezésére.
4 fős apartmanok: a kb. 45 m2 alapterületű, légkondicionált 
apartmanokban nappali teljesen felszerelt konyhasarokkal, ki-
húzható heverővel és étkezőrésszel található. Hálószoba, fürdő-

szoba, nagyméretű terasz, tv műholdas csatornákkal, ingyenes 
internet-elérhetőséggel áll a vendégek rendelkezésére. 
6 fős apartman: a kb. 60 m2 alapterületű, légkondicionált apart-
manokban nappali teljesen felszerelt konyhasarokkal, kihúzható 
heverővel és étkezőrésszel, két hálószoba, fürdőszoba, nagy méretű 
terasz, tv műholdas csatornákkal, ingyenes internet-elérhetőség-
gel áll a vendégek rendelkezésére. 
Ellátás: önellátás.

Bérleti díj/Ft/apartman/7 éjszaka önellátással
jún. 11., 18.,

szept. 3., 10 .
jún. 25., 

júl. 2., 9., aug. 27.
júl. 16.,

aug. 20.
júl. 23., 30.,
aug. 6., 13.

4 fős apartman 132 000 169 000 213 000 237 000

6 fős apartman 163 000 206 000 269 000 289 000

Helyszínen fizentendő regisztárciós díj: 2 Euro/fő/7 éjszaka.

Dalmácia/ Petrčane HOTEL PINIJA 
Szálloda: a négycsillagos hotel egy sűrű fenyveserdőben, közvetle-
nül a tengerparton, egy kis félszigeten, Zadar városától kb. 12 km-re, 
a romantikus Petrčane falucskától pedig mindössze 5 perces sétá-
ra található. Az üdülőhely strandja betonozott és sziklás, de az egyik 
öblében köves, kavicsos partszakasz is várja a vendégeket. A három 
szárnyból álló szállodában recepció, 600 fős étterem, snack bár, ká-
vézó, édesvizű úszó medence és játszótér áll a vendégek rendelkezé-

sére. Helyszíni fizetés ellenében teniszpálya, asztalitenisz, minigolf, 
edzőterem és sza una vehető igénybe. Főszezoni időszakban a szállo-
da különböző szórakoztató és sportprogramokat szervez vendégei-
nek. Parkolási lehetőség a hotel saját parkolójában biztosított.
Szobák: a kétágyas, fürdőszobás, légkondicionált szobák tv-vel, tele-
fonnal, hajszárítóval, minibárral (lekérésre) és balkonnal rendelkeznek. 
Ellátás: félpanzió büférendszerben.

 Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka félpanzióval
máj. 14., 21., 28.,

szept. 10., 17.
jún. 4., 11.,

aug. 27.,  szept. 3.
jún., 18., 25., júl. 2., 

aug. 13., 20.
júl. 9., 16., 23., 30.,

aug. 6.

Kétágyas balkonos szobában 149 000 164 000 179 000 217 000

Felnőtt pótágyon 122 000 134 000 147 000 174 000

Gyermek (0-4 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000

Gyermek (4-12 éves) pótágyon 6 000 87 000 95 000 113 000

Egyágyas szobában 185 000 238 000 266 000 304 000
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Dalmácia/ Zadar HOTEL FUNIMATION BORIK 
Szálloda: a Zadar óvárosától kb. 4 km-re lévő Borik üdülőtelep négy-
csillagos szállodája a kavicsos strandtól kb. 100 méterre fekszik. A 
hotel különlegessége a 2500 m²-es wellness részleg. Szolgáltatásai: 
kül- és beltéri medence, pezsgőfürdő, szauna, csúszda. A szálloda te-
rületén büfé étterem terasszal, két bár, napozó terasz, ingyenes na-
pozóágyakkal és napernyőkkel, edzőterem, teniszpálya áll a vendégek 
rendelkezésére. A gyerekeket mini klub (3-12 éves korig), játszótér, és 
a „Falky Land" gyerekbirodalom várja. Napközben és este különböző 
sport- és szórakoztató programokat szerveznek a vendégeknek. Té-
rítés ellenében a wellness részlegben szépségkezelések, masszázs, a 

parton különböző vízi sportok vehetők igénybe (szörf, vízibicikli, vízisí). 
Szobák: a standard légkondicionált, zuhanyozós kétágyas szobák 
tv-vel, telefonnal, hajszárítóval, széffel, mini bárral, valamint inter-
net csatlakozási lehetőséggel felszereltek. Családi szobák: a stan-
dard szobákkal azonos felszereltségű szobákban két gyermek ré-
szére kihúzható kétszemélyes dívány vagy emeletes ágy is található. 
Ellátás: all inclusive ellátás, reggeli, ebéd és vacsora svédasztalos 
rendszerben, a főétkezésekhez folyó bor, csapolt sör, üdítő, vala-
mint a kijelölt bárban a helyi alkoholos és alkoholmentes italok kor-
látlan fogyasztása (10:00-22:00 óra között).

Részvételi díj/Ft/fő/7éjszaka 
all inclusive ellátással

máj. 14., 28.,
szept. 10., 17.

máj. 21., jún. 4., 11.,
szept. 3.

jún. 18., 25., júl. 2.,
aug. 27.

júl. 9., 16., 23., 30.,
aug. 6., 13., 20.

Kétágyas standard szobában 198 000 219 000 259 000 299 000

Egyágyas standard szobában 269 000 304 000 322 000 372 000

Kétágyas családi szobában 205 000 235 000 283 000 339 000

Gyermek (0-7 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000

Gyermek (7-18 éves) pótágyon 99 000 109 000 158 000 179 000

Dalmácia/ Zadar HOTEL DONAT 
Szálloda: a két épületből álló, háromcsillagos hotel az óvárostól kb. 4 km-
re, a Borik üdülőtelepen, a hosszan elnyúló, sziklás, kavicsos tengerpartnál 
található. A szállodában recepció, étterem, bár, úszómedence, konferen-
ciaterem, biliárd, internetkávézó és parkoló áll a vendégek rendelkezésére.
Szobák: a kétágyas, egyszerűen berendezett, zuhanyozós szobák 
légkondicionáltak, műholdas tv-vel, telefonnal és rádióval felszerel-

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 
all inclusive ellátással

máj. 14., 21., 28.,
szept. 17.

jún. 4., 11.,
szept. 10.

jún. 18. 25.,
aug. 27., szept. 3.

júl. 2., 9., 16., 23., 30.,
aug. 6., 13., 20.

Kétégyas szobában 96 000 129 000 169 000 179 000

Gyermek (0-7 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000

Gyermek (7-12 éves) pótágyon 52 000 69 000 86 000 92 000

Gyermek (12-18 éves) pótágyon 68 000 93 000 119 000 128 000

Egyágyas szobában 110 000 147 000 184 000 199 000

Családi szoba (2 felnőtt + 2 gyermek) lekérésre foglalható.

tek, egy pótágy elhelyezésére alkalmasak, legfeljebb 18 éves korig.
Ellátás: all inclusive, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 
napi háromszori étkezés büférendszerben, a főétkezések alatt he-
lyi asztali bor és sör, ásványvíz és üdítőital, délutáni fagylalt gyerme-
keknek, valamint 10 és 22 óra között helyi bor, sör, ásványvíz, üdítői-
tal, kávé és tea fogyasztása a kijelölt bárban.
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Dalmácia/ Sibenik BEACH HOTEL JAKOV 
Szálloda: a színvonalas szolgáltatásokat nyújtó háromcsillagos 
szálloda a Sibeniktől kb. 6 kilométerre lévő, 5 hotelből álló Sola-
ris üdülőkomplexum része. A tengerparttól mindössze 50 méter-
re épült szálloda nagy népszerűségnek örvend a családok körében, 
mivel a komplexum területén számtalan gyerekbarát szolgáltatás 
várja az ide érkezőket: játszótér, gyermek-klub, külső tengervizes 
medencék, animációs és szórakoztató programok (gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt), éttermek, aperitif bár, üzletek, büfék, dal-
mát falu. Széf a recepción térítés ellenében bérelhető, a parkolá-
sért a helyszínen kell fizetni, melynek ára kb. 4 Euro/nap (június és 

szeptember között). Sportolási lehetőségek: tenisz, strandröplab-
da, foci, mini golf, pingpong, bowling, kosárlabda, kézilabda, röp-
labda, kerékpárbérlés, valamint a strandon számos vízi sportesz-
köz bérlehető. A Solaris Aqua Park területére a szállodákban lakó 
vendégeknek is külön belépőt kell fizetni. 
Szobák: az egyszerűen berendezett, légkondicionált szobák tv-vel, 
telefonnal, fürdőszobával, hajszárítóval, mini-bárral felszereltek és 
gyermekek részére egy pótággyal bővíthetők. A családi szobában két, 
12 éven aluli gyermek elhelyezésére alkalmas emeletes ágy található.
Ellátás: félpanzió (svédasztalos reggeli és vacsora).

Dalmácia/ Trogir Okrug MIRA-HÁZ 
Apartmanház: a Trogir óvárosától kb. 2,5 km-re található három-
szintes, lift nélküli ház kb. 180 m-re fekszik a strandtól, ahol vízisport-
eszköz-kölcsönző, búvárklub és bárok működnek. A kertben árnyékos 
parkolási lehetőség, valamint grillsütő áll a vendégek ren del kezésére.
2+1 fős apartman: a kb. 30 m2-es, légkondicionált apartmanban egy 
kétágyas szoba, jól felszerelt (főzősarokkal, hűtőszekrénnyel, mély-
hűtővel, kávéfőzővel és páraelszívóval rendelkező) konyha és étkező, 
fürdőszoba, valamint tengerre néző balkon van.
3+1 fős apartman: a kb. 39 m2-es, légkondicionált apartman egy 

Részvételi díj/Ft/apartman/7 éjszaka önellátással
máj. 14., 21., 28., 

jún. 4., 11., 18., szept. 10.,17.
jún. 25., júl. 2.,

aug. 27., szept. 3.
júl. 9., 16., 23., 30.,

aug. 6., 13., 20.

2+1 fős apartman 126 000 148 000 169 000

3+1 fős apartman 182 000 196 000 214 000

4+1 fős apartman 196 000 223 000 245 000

Részvételi díj/Ft/fő/ 7éjszaka félpanzióval
máj. 14., 21., 28.,

jún. 4., szept. 10., 17.
jún. 11., 18., 25.,

aug. 27., szept. 3.
júl. 2., 9., 16., 23., 30., 

aug. 6., 13., 20.

Kétágyas szobában 139 000 156 000 199 000

Gyermek (0–12 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000

Gyermek (12–18 éves) pótágyon 99 000 113 000 143 000

Egyágyas szobában 182 000 225 000 285 000

Családi szobában 149 000 177 000 216 000

1.–2. gyermek (0–12 éves) emeletes ágyon 6 000 6 000 6 000

franciaágyas hálószobával, jól felszerelt, különálló konyhával és 
nap palival rendelkezik, melyben egy különálló ágy és étkező van. Az 
apartmanhoz tengerre néző balkon tartozik. 
4+1 fős apartman: a kb. 55 m2-es, légkondicionált apartmanban két 
franciaágyas hálószoba, jól felszerelt (főzősarokkal, hűtővel, mély-
hűtővel, kávéfőzővel és páraelszívóval rendelkező) konyha és étkező, 
fürdőszoba, valamint tengerre néző balkon van. 
Az apartmanokban lehetőség van további egy pótágy elhelyezésére. 
Ellátás: önellátás.
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Dalmácia/ Trogir MEDENA APARTMANOK 
Apartmanház: a Medena apartmantelep Trogir történelmi óvárosá-
tól 4 km-re , Seget Donji üdülőhely központjától kb. 2,5 km-re találha-
tó. A komplexum területén összesen 260 sorházszerűen elrendezett 
apartmant alakítottak ki. Központi recepció, étterem, bár, szuper-
market, diszkó, parkoló és számtalan sportolási lehetőség várja az 
ide érkezőket. A vendégek 3 ill. 5 fős apartmanok közül választhat-
nak, a színvonalat tekintve pedig 2 típus áll rendelkezésre: az apart-

manok egy része még nem felújított, illetve vannak újabb, felújított 
apartmanok is. A kavicsos és lebetonozott tengerpart az apartman 
elhelyezkedésétől függően 100-250 méterre található és lejtős dom-
boldalon lehet megközelíteni. A strandon több büfé, étterem, bár és 
üzlet mellett rengeteg vízisport lehetőség várja a turistákat. 
Apartmanok: a 2+1 fős, felújított, barátságosan berendezett apart-
manok kb. 40 m2 alapterületűek, fürdőszobával, felszerelt konyhával, 
kétágyas hálószobával, nappalival (1 fő részére alkalmas kanapéval) 
műholdas tv-vel, telefonnal, terasszal vagy balkonnal rendelkeznek. 
A 4+1 fős, felújított, kb. 46 m2 alapterületű emeleti apartmanok für-
dőszobával, felszerelt konyhával, 2 db kétágyas hálószobával, nap-
palival (1 fő részére alkalmas kanapéval) műholdas tv-vel, telefonnal, 
terasszal vagy balkonnal rendelkeznek. 
Ellátás: önellátás. Félpanzió felár ellenében foglalható.

Bérleti díj/Ft/apartman/7 éjszaka 
önellátással

máj. 14., 21.,
szept. 10., 17.

máj. 28.,
jún. 4., 11.,

szept. 3.

jún. 18., 25.,
júl. 2.,

aug. 27.

júl. 9.,
aug. 20.

júl. 16., 23., 30.,
aug. 6., 13.

2+1 fős felújított apartman 139 000 168 000 219 000 259 000 296 000

4+1 fős felújított apartman 179 000 232 000 294 000 339 000 379 000

Félpanzió felára felnőtteknek: 45 000 Ft/fő/7 éjszaka, 3-12 év közötti  gyermekek részére 29 000 Ft/fő/7 éjszaka.

Dalmácia/ Makarska RUZA APARTMANOK 
Apartmanház: a 7 apartmanból álló ház  Makarska központjától kb. 900 
méterre, a  kavicsos, sziklás tengerparttól kb. 400 méterre, domboldalra 
épült.  A háztól mindössze 100-150 méterre szupermarket, gyógyszertár 
található. Az apartmanházban lévő összes apartmanhoz illetve stúdió-
hoz terasz, vagy balkon tartozik, légkondicionáltak, konyhasarokkal, tv-
vel, hajszárítóval felszereltek. A háznak parkolója és grillezője is van.

2 fős stúdiók: kb. 20–25 m2 alapterületűek, a nagyobb méretűbe 
egy pótágy helyezhető el. 
5 fős apartmanok: kb. 40-45 m2 alapterületű apartmanok egy 
vagy két hálószobával rendelkeznek. 
Ellátás: önellátás.

Bérleti díj/Ft/apartman/7 éjszaka 

önellátással

máj. 14., 21., 28.,
jún. 4., 11., 18., 25.,

aug. 27., szept. 3., 10., 17.

júl. 2., 9.,
aug. 20.

júl. 16., 23., 30.,
aug. 6., 13.

2 fős stúdió 87 000 139 000 173 000

5 fős (1 hálószobás) apartman 139 000 209 000 243 000

5 fős (2 hálószobás) apartman 142 000 214 000 265 000
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Dalmácia/ Makarska HOTEL BIOKOVKA 
Szálloda: a Hotel Biokovka Makarskában, a híres Biokovo-hegy 
lábánál, közvetlenül a tengerparti sétányon található, az üdü-
lőhely központjától kb. 600 m-re. A szálloda előtt lévő kavicsos 
tengerparton nyugágyak és napernyők bérelhetők. A gyógyszál-
lóként is üzemelő hotelben étterem, bár, fedett úszómedence, 
kondícionálóterem, gyermekjátszótér, fodrászat, orvosi szoba 
áll a vendégek rendelkezésére. A szálloda előtt lévő tengerpar-
ton, helyszíni fizetés ellenében számos vízi sporteszköz vehető 

igénybe, mint vízisí, vízibicikli, szörf, kajakozás. A hotelben felár 
ellenében különböző gyógykezelések állnak a vendégek rendel-
kezésére. A gyönyörű környezetnek, a kristálytiszta vizű tenger-
nek és a hotel szolgáltatásainak köszönhetően ideális választás 
egy pihentető vakációhoz. 
Szobák: a tenger irányába néző, egyszerűen berendezett, légkon-
dicionált szobákban tv, telefon, zuhanyozó és egy pót ágy található. 
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora svédasztalos formában).

 Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 

félpanzióval
máj. 14., 21.

máj. 28., jún. 4., 11.,
 szept. 17.

jún. 18., 25., júl. 2., 
aug. 20., 27., 
szept. 3., 10.

júl. 9., 16., 23., 30., 
aug. 6., 13.

Kétágyas szobában 93 000 118 000 149 000 179 000

Felnőtt pótágyon 77 000 98 000 123 000 146 000

Gyermek (0-7 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000

Gyermek (7-14 éves) pótágyon 52 000 65 000 79 000 94 000

Egyágyas szobában 117 000 152 000 182 000 229 000

Dalmácia/ Makarska HOTEL METEOR 
Szálloda: a négycsillagos szálloda a város központjától kb. 400 m-re, 
közvetlenül a tengerparton található. A két épületből álló hotelben re-
cepció, légkondicionált étterem, kon ferenciaterem, bár, taverna, pénz-
váltó, ajándéküzlet, fodrászat, szauna, diszkó, lift, parkoló, nyitott és 
fedett, tengervizes úszómedence áll a vendégek rendelkezésére. Edző-
terem, a közelben teniszpályák, sportszerkölcsönző, röplabdapálya, vi-

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 
félpanzióval

máj. 14., 21.
máj. 28., jún. 4.,

szept. 10., 17.

jún. 11., 18., 25., 
júl. 2., aug. 20., 27., 

szept. 3.

júl. 9., 16., 23.,
aug. 13.

júl. 30., 
aug. 6.

Kétágyas szobában 133 000 165 000 199 000 228 000 236 000

Felnőtt pótágyon 99 000 123 000 149 000 166 000 172 000

Gyermek (3-12 éves) pótágyon 78 000 94 000 114 000 126 000 129 000

Egyágyas szobában 209 000 264 000 329 000 369 000 384 000

torlázás, vízilabda, szörf kölcsönző, vízisí- és búvárközpont szolgálja az 
aktív ki kap csolódást. A strandja aprókavicsos, lassan mélyülő.
Szobák: a kétágyas, oldalról tengerre néző, fürdőszobás, légkondici-
onált, egy pótággyal bővíthető szobák balkonosak, műholdas tv-vel, 
mini bárral és telefonnal felszereltek.
Ellátás: félpanzió svédasztalos rendszerben.
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Dalmácia/ Tucepi HOTEL BLUESUN ALGA 
Szálloda: a négycsillagos hotelt csak a tengerparti sétány választ-
ja el a szép, pínea fenyőkkel övezett, kavicsos strandtól, amely 
lépcsőn közelíthető meg. A parton napágyak és napernyők bérel-
hetők (kb. 25 KN/nap/ágy). Az üdülőhely központja kb. 300 m-re 
található. A mintegy 330 szobás szállodában elegáns hall recep-
cióval, étterem, snack-bár terasszal, internet-sarok (térítés el-
lenében), lift, tengervizes medence napágyakkal, napernyők-
kel, pezsgőfürdő, beltéri medence, kis játszótér és gyerekklub áll 
a vendégek rendelkezésére. Az aktív kikapcsolódást térítés elle-
nében edzőterem, szauna, masszázs, valamint egy közeli sport-

központban teniszpálya, focipálya és kerékpárbérlési lehetőség 
szolgálja. A szálloda számos animációs programot szervez ven-
dégeinek. Parkolási lehetőség korlátozottan biztosított a szállo-
da parkolójában. 
Szobák: a standard kétágyas, zuhanyozós, légkondicionált szo-
bák tv-vel, telefonnal, mini bárral és széffel, valamint kisméretű 
balkonnal felszereltek. A superior kétágyas szobák felszereltsé-
ge a standard szobákéval azonos, de egy kihúzható kétszemélyes 
pótággyal bővíthető.   
Ellátás: félpanzió büférendszerben. 

 Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka félpanzióval máj. 14., 21.
máj. 28., jún. 4.,

szept. 17.
jún. 11., 18., 25., 

szept. 3., 10.
júl. 2., 9.,

aug. 20., 27.
júl. 16., 23., 30., 

aug. 6., 13.

Kétágyas standard szobában 129 000 158 000 179 000 224 000 245 000

Egyágyas standard szobában 189 000 259 000 269 000 332 000 363 000

Kétágyas superior szobában 139 000 175 000 224 000 285 000 322 000

Felnőtt pótágyon 98 000 125 000 158 000 199 000 228 000

Gyermek (2-14 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 
all inclusive ellátással

máj. 14., 21.
máj. 28., jún. 4., 11.,

szept. 10., 17.
jún. 18., 25.,

aug. 27., szept. 3.
júl. 2., 9., 16., 23., 30.,

aug. 6., 13., 20.

Kétágyas szobában 125 000 146 000 188 000 213 000

Felnőtt pótágyon 114 000 132 000 169 000 189 000

Gyermek (2-12 éves) pótágyon 6 000 6 000 6 000 6 000

Egyágyas szobában 169 000 199 000 259 000 293 000

Dalmácia/ Gradac HOTEL LABINECA  

Szálloda: Gradac központjától kb. 600 m-re, közvetlenül a tenger-
parton található a 248 szobás hotel, melyhez a különálló Labineca 
Depandance szobái is tartoznak. A szállodában recepció, étterem, 
terasz, koktélbár, tv-szoba, nyitott édesvizű úszómedence és egy ki-
sebb fedett medence, parkoló, helyszíni fizetés ellenében szauna, 
központi széf, biliárd, asztalitenisz, kerékpárkölcsönző, a közelben 
teniszpálya áll a vendégek rendelkezésére. A kb. 50 m-re lévő apró-
kavicsos, lassan mélyülő strand ideális a gyermekekkel érkező ven-
dégek részére is.

Szobák: a főépületi, kétágyas, egy pótággyal bővíthető, lég-
kon di ci o nált szobák oldalról tengerre néző, kisméretű erkéllyel, 
fürdőszobával, hajszárítóval, telefonnal, kábel tv-vel és mini-
bárral rendelkeznek. 
Ellátás: all inclusive, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 
napi háromszori étkezést büférendszerben, snacket, helyi alkoholos 
és alkoholmen tes italokat a kijelölt étteremben és bárban, a szállo-
da által szervezett animációs programokat, valamint a miniklub (6–
12 éves korig) használatát.


