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Fürdőzés a Krk-szigeten 

Baska 
 

Időpont:  2020.08.21-23 

Időtartam:   3 nap/0 éj 

Utazás:  autóbusszal 

 

1. nap: Indulás 23:00-kor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, 

Műegyetem rakpart (Vidéki felszállást foglaláskor jelezzék).  Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel. 

Éjszaka az autóbuszon. 

2. nap: Érkezés Krk-szigetre a délelőtti órákban, a világ egyik leghosszabb beton hídján, mely több 

mint 1400 m hosszú. A lágy, mediterrán éghajlatú sziget nyaranta egész langyos, kristálytiszta tengerrel, 

évente pedig több mint 2500 órányi napsütéssel vár minket. Baska az egyik legfestőibb fürdőhelye a 

szigetnek. Krk szigetének déli részén fekszik Horvátország egyik legszebb strandja, a Baska nevű 

városka partjainál. Közel 30 hivatalos fürdőhely található itt, de leghíresebb a Nagy Strand (más néven 

Vela Plaza), amely 1999-ben elnyerte az Európai Kék Zászló kitüntetést, és kavicsos-homokos partja 

1800 méter hosszan terül el. Lassan mélyülő partja miatt kitűnő választás kisgyermekkel is. A kikötő 

számos napi hajókirándulások kiinduló pontja is egyben a távoli strandokra vagy a közeli szigetekre. A 

kialakított városi strandok minden korosztály számára szórakozást kínálnak, a csónak és vízi bicikli 

bérléstől, a strandröplabdáig … A tengerparttal párhuzamos sétáló utcában szórakozóhelyek, éttermek, 

fagylaltozók, üzletek követik egymást és várják vendégeiket. Érdemes belvárosában is sétálni, mert szűk 

sikátorai egy halászfalu hangulatát idézik. Indulás haza az esti órákban. Éjszaka az autóbuszon. 

3. nap: Érkezés a kiindulás helyre a hajnali órákban (kb. 3 órakor). 

Saját napágyak, és napernyők használata is megengedett, de bérlésre is van lehetőség. 

A busz parkolójától kb. 300 méterre található a strand. 

Fürdőpapucs használata javasolt. 

Átöltözési lehetőség: ingyenes 

1 db napágy: kb. 30 Kuna/nap 

Zuhany/WC használat: 1-2 Kuna / alkalom 

Részvételi díj: 21.990 Ft/fő 
Akciós ár: 12.990 Ft/fő 

tartalmazza az autóbuszos utazás, és az csoportkísérő költségeit. 
Adminisztrációs díj: 1.500 Ft/fő (buszon fizetendő) 

Horvátországban a turistabuszok után, idei évtől fizetendő plusz Áfa: 25 kuna/fő 

(buszon fizetendő) 

BBP biztosítás: 1.650 Ft/fő (70 éves korig) 
BBP biztosítás: 3.300 Ft/fő (70 év felett) 

 
35 fő alatti létszám esetén 2.000 Ft/fő felár fizetendő, erről indulás előtt kapnak 

értesítést e-mailben. 
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A program az időjárástól függetlenül indul. A változtatás jogát irodánk fenntartja! 

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy az utazáshoz érvényes úti okmánnyal(személyi 

igazolvány, vagy útlevél szükséges rendelkezni! Ezt indulás előtt a csoportkísérő 

ellenőrzi. 

 

 

 

További fontos tudnivalók: 

- A vidéki fel-, leszállási helyek, mindig menetirány szerinti oldalon történik.  

- Az indulás előtt egy héttel semmilyen módosítás nem lehetséges(név, út, időpont, biztosítás, 
vacsora...) 

- Az utazások az időjárástól függetlenül indulnak.  

- Az ülésrend a fix ülőhely feláras helyeken kívül, a befizetések sorrendjében kerül beosztásra 
az indulás előtt. 

- Az iroda a változtatás jogát fenntartja. 

- A feltüntetett belépők az esetleges plusz szolgáltatásokat is tartalmazzák. 

A pihenő helyek mosdóiban fizetni kell, jó ha rendelkezik apró pénzzel. 
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